PM VÄRLDSUNGDOMSSPELEN 30/6 – 2/7 2017
Den 21:e Jubileumsupplagan av Världsungdomsspelen blir lika gigantisk som under senaste år. För att
tävlingen skall kunna genomföras krävs att varje enskild aktiv gör sitt yttersta för att vara förberedd i god tid
inför sina hopp, kast o löpningar! Alla måste hjälpas åt för att genomföra ett oerhört pressat tidsprogram.
Tävlingsstart

Kl 09.30 fredag, kl 09.00 lördag och 08.30 söndag.

Nummerlappar

Utdelas individuellt vid paradingången. Nummerlappen skall bäras på bröstet.
Utdelning torsdag 17-19, fredag till söndag från kl 08.00.
Utländska föreningar kan betala anmälningsavgifterna på plats, svenska föreningar faktureras!

Tävlingsdräkt

Svenska deltagare måste tävla i klubbdräkt! Sponsordräkter inte tillåtna.

Efteranmälan

På grund av det mycket höga deltagarantalet kan efteranmälan endast tas emot i ett litet antal grenar och
då mot dubbel avgift. Anmälan sker vid sektion S-T-U, sekretariatet.

Avprickning

I samtliga löpgrenar senast 60 minuter före start! ANGE BÄSTA TID i samtliga löpgrenar för korrekt
seedning (resultat från 2017 eller 2016! Ej äldre!). Ingen avprickning i teknikgrenarna!
Avprickningslistan finns på läktaren vid sektion S-T-U.

Resultatlistor

På uppsatta tavlor vid sektion S-T-U alldeles invid tavlan för avprickning. Dessutom läggs samtliga
resultat ut på vår hemsida www.vuspel.se fortlöpande. Här finner ni också kompletta startlistor.

Löpningar

Slätloppen från 200m och uppåt sker i seedade heat. Därför är det viktigt att BÄSTA TIDER (uppnådda
2015 eller 2016) anges. Priser delas ut efter sammanlagd lista från de olika heaten.
Slätlopp upp till 200 m genomförs med försök och final. Endast tider gäller som kvalificering till final!
Om det efter avprickning visar sig att kvalomgång ej behövs, avgörs finalen på utsatt försökstid.

Upprop

I samtliga grenar vid respektive tävlingsplats 15 minuter före start!

Extragrop

En rad kval- och final tävlingar längd/tresteg P/F 19 o yngre avgörs på uppvärmningsarenan omedelbart
utanför Ullevi. Underlaget är dock identiskt med det som finns inne på Ullevi.

Släggkastning

Släggkastningen avgörs på Slottsskogsvallens kastplan i klasserna M/K-P/F19-P/F17-P/F15 år.
Spårvagn nr 8 går framför Ullevi till Marklandsgatan (ca 300m från kastplan) på 14 minuter.

Omklädning

Paradingången vid nummerlappsutlämningen.

Entre publik

Sektionerna S-T-U samt D-E-F. Gratis inträde!

Invägning

Av egna kastredskap sker vid paradingången från kl 08.30 fredag till söndag.

Spiklängd

7 mm i löpningar och 9 mm i hopp/spjut.

Uppvärmning

Sker på Ullevi Uppvärmningsarena och vid dåligt väder i löpargången under Ullevi. EJ PÅ INNERPLAN!

Sekretariat

Vid pressläktaren på sektion S-T-U.

Cafeteria

På läktaren sektion rakt ovanför höjdhoppet. Dagens rätt samtliga dagar.

Kiosk

På läktaren sektion S-T-U. (Rakt ovanför mållinjen) samt på borte lång.

Parkering

I garaget under Ullevi. För stora bussar (ej minibussar!) finns speciell parkering på plattan utanför Blå
Porten. Här löser man dygnsbiljett av vakt på plats.

Värdeförvaring

I låst förråd i samband med nummerlappsutdelningen

Prisutdelning

Sker snarast efter avslutad gren på den prispall som användes vid EM 2006.

Liseberg

Gratis inträde för de aktiva på Liseberg (en gång) mot uppvisande av inträdesbiljetten Ni får samtidigt
med nummerlappen! Däremot har vi inte biljetter för ledare och föräldrar!

Ordning

Endast tävlande och funktionärer får vistas på innerplan. Ledare och föräldrar ska alltså befinna
sig på läktaren. Respektera detta!

Tresteg

2 avstånd/klass: M-P19 11 o 13m, P17-P16 10 o 11m, P15 9 o 10m, P13 zon 8-9 o 9-10m
K-F19 9 o 11m, F17-F16 9 o 10m, F15 8 o 9m, F13 zon 7-8 o 8-9m

Kvalgränser

Längd: F19 5.45m – F17 5.35m - F16 5.20m - F15 5.15m – F14 5.00m – P19 6.50m - P15 5.80m P14 5.40m
(OBS! minst 16 till finaltävling inne på Ullevi)

Hemsida

www.vuspel.se

