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Lørdag den 6. juni

Indtil 7 år 3-kamp: 40 m, længdespring, kuglestød

8-9 år 40 m – længdespring - kuglestød

10-11 år 60 m - specialstafet

Længdespring

Kuglestød

12-13 år 80 m – 600 m - *specialstafet

Længdespring

Spydkast

14-15 år 100 – 800 – 3000 m - *specialstafet

Højdespring – trespring

Spydkast – diskos

16-17 år 100 – 800 – 3000 m - *specialstafet

18-19 år Højdespring - trespring

og senior Spydkast – diskos

Racerunners 100 – 400 m

Paraløbere 400 m

* Specialstafetten har 3 deltagere og er på 100 – 200 – 300 m. 



Søndag den 7. juni

Indtil 7 år**

8-9 år 400 m - boldkast

10-11 år 60 hæk – 400 m – 4x100 m 

Højdespring

Boldkast

12-13 år 60/80 hæk – 200 m – 1500 m – 4x100 m

Længdespring

Kuglestød

14-15 år 80/100 hæk – 300 hæk

200 m – 1500 m - 4x100 m

Længdespring - stangspring

Kuglestød - hammerkast

16-17 år 100/110 hæk – 400 hæk 

18-19 år 200 m – 1500 m - 4x100 m

og senior Længdespring - stangspring

Kuglestød – hammerkast

Racerunners 200 m – 800 m

** De yngste atleter kan deltage i boldkast og 400 m i aldersgruppen 8-9 år



Stævneinfo Eurotrack 2020

Tidspunkt Lørdag/søndag den 6/7. juni. Stævnestart kl. 10.00 begge dage. 

Tilmelding Klubvis tilmelding. Tilmeldingsskema findes på www.fifatletik.dk.

Tilmeldingsfrist onsdag den 27. maj 2020. 

Aldersgrupper 6-7-årige: Årgang 2014 og 2013
8-9-årige: Årgang 2012 og 2011
10-11-årige: Årgang 2010 og 2009
12-13-årige: Årgang 2008 og 2007
14-15-årige: Årgang 2006 og 2005
16-17-årige: Årgang 2004 og 2003
18-19-årige: Årgang 2002 og 2001
Senior: Årgang 2000 og ældre

Alle atleter deltager i egen aldersgruppe. Der kan dog i enkelte 
discipliner være mulighed for at stille op i en ældre aldersgruppe 
efter forudgående aftale. 

Startgebyr Miniatleter (3-kamp lørdag): Kr. 100 for 3 øvelser 

Børn og ungdom 8-17 år: 60 kr. per øvelse 
(samme pris for 6-7-årige, der ønsker at deltage i ældre gruppe)

Junior og seniorer: 80 kr. per øvelse

Stafethold: 80 kr. per hold

Eftertilmelding er mulig (i hæk og løb dog forudsat, at der er 
plads i eksisterende heats) frem til 2. juni mod dobbelt startgebyr.

Dommerhjælp FIF Atletik & Motion tilstræber at dække så mange dommer- og 
dommerhjælpeopgaver som muligt på egen hånd. Klubber i 
region øst må dog forvente at blive pålagt hjælpeopgave efter 
antallet af starter ved stævnet.

Spring og kast 3 forsøg til alle i kasteøvelser, længdespring og trespring. 3 ekstra 
kast/spring til de 8 bedste i hver aldersgruppe fra årgang 2010 
(årgang 2011-2014 har tre forsøg). 

Løb og hæk Direkte finale for 40, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000 m samt 
300-400 m hæk.

Indledende løb for 60, 80, 100 samt 60-110 m hæk for alle 
tilmeldte. Finaleløb for de 8 bedste tider fra hver aldersgruppe.

Lodtrækning Der trækkes lod om forskellige præmier blandt alle deltagende 
atleter. 

Klubkonkurrence Den klub, der afslutter Eurotrack med samlet flest point, vinder 
Årets Eurotracktrofæ 2020.

Mad/drikke Der vil være salg af frugt, müslibarer, kage og grillpølser samt 
vand/juice/kaffe/te m.v. på stadion. 

YDERLIGERE INFO PÅ www.fifatletik.dk


