FIF Atletik & Motion

Eurotrack 2019
1. og 2. juni 2019
Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Allé, 2000 Frederiksberg

For 22. gang indbyder FIF Atletik & Motion til vores årlige Eurotrack-stævne med et stort
øvelsesudbud for børn og unge. Stævnet afholdes traditionen tro den første weekend i juni, hvor
solen plejer at skinne over Frederiksberg og alle de deltagende atleter.
Medaljer til de tre bedste
resultater i hver øvelse.
Global Sport vil være på stadion
med bod, hvor der kan købes
sportstøj og -udstyr.
Der vil desuden være salg af
grillpølser, kage og
drikkevarer.

Samlet klubtilmelding med
angivelse af atleternes bedste
resultater 2018/19 sendes til
FIFstaevne@gmail.com på det
tilmeldingsskema, du finder på
www.fifatletik.dk. Startgebyret er
60 kr. pr. øvelse og 80 kr. pr.
stafethold.
FIF-atleter tilmelder sig direkte
via klubmodulet på hjemmesiden.
Sidste tilmelding: 21. maj 2019.
Det er muligt at eftertilmelde sig
mod dobbelt startgebyr frem til
og med lørdag den 25. maj.
Eftertilmelding på stævnedagene
er ikke muligt!

Tidsskema m.v. vil blive lagt på
klubbens hjemmeside og sendt til
de deltagende foreninger i ugen
op til stævnet.
Dommerhjælp: Det kan blive
nødvendigt for afviklingen at
hente dommerhjælp hos de
deltagende foreninger. De får i
givet fald direkte besked.

Øvelser:
Lørdag den 1. juni - kl. 11:00
8-9 år (2011/2010)

400 m - kuglestød

10-11 år (2009/2008)

400 m – højdespring – kuglestød

12-13 år (2007/2006)

80 m – længdespring – kuglestød - specialstafet

14-15 år (2005/2004)

100 m – 800 m – længdespring – spydkast - specialstafet

Søndag den 2. juni – kl. 10:00
Indtil 7 år (- 2012)

40 m – længdespring – boldkast

8-9 år (2011/2010)

40 m – længdespring – boldkast

10-11 år (2009/2008)

60 m – 1.500 m – længdespring – boldkast

12-13 år (2007/2006)

60/80 m hæk (P/D) – 600 m – 1.500 m – højde

14-15 år (2005/2004)

80/100 m hæk (P/D) – 200 m – 1.500 m – højde – kuglestød

Specialstafet: Tre deltagere på hvert hold. Distancen er 600 m = 100 m + 200 m + 300 m

Yderligere information:
Danny Pedersen
FIFstaevne@gmail.com

