
Tävlings-PM Ale Inomhusspel 20-21 januari 2018 
Bohus IF Friidrott hälsar er välkomna till vår inomhustävling för de yngre friidrottarna. 

 
Eftersom det är begränsat med utrymme i hallen önskar vi att föräldrar håller sig på läktarna eller utanför 
avspärrningar för att heja fram sina barn. Vi kommer ha dedikerade ledare för åldrarna 7-10 år som följer 
barnen i varje klass mellan grenarna.  
 
Observera att på golvet i hallen är utomhusskor ej tillåtna, så ta med inomhusskor. 
 
Första start:   Klockan 10.00 
 
Nummerlappar:  Nummerlappar delas ut individuellt vid entrén till Bohushallen. 
 
Avprickning:   Avprickning sker enbart för söndagens Löpgrenar. 

Avprickning av deltagare i löpgrenar sker 60 minuter före aktuell start. 
Listorna finns uppsatta i tävlingshallen bakom läktaren på övre våningen. 
För grenar med starttid före 10.30, skall avprickning ske senast 30 minuter före aktuell 
start. 

 
Upprop:  Upprop sker i samband med grenstart. 
 
Prisutdelning:  Gemensam prisutdelning av deltagarmedalj till alla vid avslutat tävlande på lördagen, se 

schema. På söndagen sker prisutdelning efter av varje gren till de 3 bästa.   
 
Resultat:   Anslås på tavla bakom läktaren samt publiceras på http://www.bohusfriidrott.se 
 
60M och 60M Häck: I klasserna 7-10 år inga finaler, placering utifrån tider. 

I klasserna 11-15 år kvalets 4 bästa tider går till A-final och kvalets 5-8 bästa tider går 
till B-final. Placering beroende på placering i A samt B-Final. Final direkt vid färre än 4 
deltagare. 

 
Kula:    Samtliga deltagare får 4 stötar, ingen final. 
 

Höjd:  Höjdtävlingen sker i regel på två mattor för att minimera tävlingstiden. Se 

höjningsschema nedan.  
 
 

Klass Kulvikt Häck Höjd 

P7/F7 1,5 kg 40 cm 60, 65, 70, 75, 80, 85 + 3 cm 
P8/P9/F8/F9 2,0 kg 40 cm 70, 75, 80, 85, 90, 95, + 3 cm 
P10/F10/ 2,0 kg 55 cm 80, 85, 90, 95, 100, 105, + 3 cm 
F11/ P11 2,0 kg 55 cm 90, 98, 105, 111, 116, 121, +3 cm  
F13 2,0 kg 68,6 cm 100,105,110,115,120,125,130,134,138,142 +3 cm 
P13  76,2 cm 100, 105,110,115,119,124-129-133-137-140 +3cm 
F15/F17  76,2 cm 100, 105,110,115,119,124-129-133-137-140 +3cm 
P15/P17  84,0 cm  100, 105,110,115,119,124-129-133-137-140 +3cm 
P17  91,4 cm  100, 105,110,115,119,124-129-133-137-140 +3cm 

 
Spiklängd   Spiklängd som tillåts är 6 mm. 
 
Omklädning/WC  Omklädning kan ske i Bohushallen. WC finns inne i omklädningsrum samt vid 

caféet. 
 

Uppvärmning   Uppvärmning sker i löpargången innan 10:00, övrig tid sker uppvärmning  
utomhus. 

 
Servering   På övre våningen finns ett café med försäljning av hamburgare, smörgåsar, bullar, läsk, 
kaffe m.m. 

 
Hjärtligt välkomna! 

Bohus IF Friidrott 


