PM gällande Bauhaus Jump Challenge
Tävlingen genomförs på Ullevi med förtävlingar kl 11.00-13.30. Därefter en TV-sänd huvudgala.
Ullevi kommer att vara helt igenbommat med insläpp endast genom Paradentrén ner emot Mölndalsån.
Endast de som finns på vår lista (deltagare, funktionärer, TV-personal, press och tränare) kommer att
släppas in.
Endast föranmälda tränare kommer beviljas tillträde till Ullevi. Kompisar, föräldrar med flera kan alltså inte
vara med. Detta gäller utan undantag. De får istället följa tävlingen på Kanal 5 kl 14.00-16.30.
Tränare måste befinna sig utanför tävlingsbanan inom anvisad zon för tränare.
Efter förtävlingens slut måste samtliga deltagare och tränare lämna arenan före TV-sändningens start kl
14.00. Svenska Friidrottsförbundets riktlinjer för elitfriidrottstävlingar medger inga undantag!
Friidrottsarenan ses som en arbetsplats och får under evenemanget endast beträdas av de som arbetar
med evenemanget eller tävlar. Ingen publik tillåts alltså närvara på arenan under tävlingen.
Uppvärmning sker på anvisad plats i ”höjdhoppskurvan”, dvs motsatt ända av arenan gentemot
stavhoppsområdet. Se karta och respektera zonerna.
Omklädningsrum kommer inte att vara öppna enligt nuvarande bestämmelser.
Toaletter kommer däremot vara öppna innanför Paradentrén (längdhopp) samt i stavhoppskurvan sektion
L6 (för stavhopp).
I läget som vi är nu är det av yttersta vikt att vi begränsar och håller ner smittspridningen i samhället.
* Vid minsta symptom – Lämna återbud och stanna hemma, gäller även tränare, funktionärer och press!
* Tänk på handhygien och håll avstånd. Ingen kroppskontakt.
* Inom varje definierad zon får max 50 personer vistas. Arenan är indelad i tre zoner: längd – stav –
uppvärmning. Vid dåligt väder är uppvärmning inomhus möjlig.
Upprop vid respektive tävlingsplats:
10.40
Längd B-pool
10.40
Stav Stavtouren
13.40
Längd Gala
14.45
Stav Gala
Nummerlappar endast till deltagarna vid Huvudgalan. Hämtas innanför Paradetrén.
Vi hoppas på Er förståelse för att speciella regler gäller denna sommar! 2021 hoppas vi kunna bjuda på det
sedvanliga ”Ullevimyllret” vid Världsungdomsspelen!

Välkomna till Ullevi!

