
 

 

Vigtig information for afvikling af stævne den 20. juni 2020 
Opdateret 17. juni 

Da vi kun må være op til 50 personer på stadion ad gangen, vil kun trænere, de pårørende som 
skal hjælpe som dommer og chauffører (fx forældre der kører herhen) være på stadion. 

Der henstilles til, at klubber udefra, respekterer og overholder ankomst tidspunkt for de enkelte 
årgange. 

  

For 10-11 årige                    

Fra kl. 08.45-09.00             Klubberne ankommer til Sæby atletikstadion. 

Kl. 09.30                             Stævnestart 

Ca. kl 12.15                       Medaljeoverrækkelse. Trækker tiden ud, vil præmieoverrækkelsen 
foregå udenfor stadion.  

Kl. 12.40                             10-11 årige samt pårørende skal have forladt stadion. 

  

For 12-13 årige                    

Fra Kl. 12.45-13.00             Klubberne ankommer til Sæby atletikstadion. 

Kl. 13.30                             Stævnestart 

Ca. kl 16.00                       Medaljeoverrækkelse. 

  

Længdespring:                    3 forsøg - med afsætszone. 

Kugle/spyd/bold:                 3 forsøg. 

Højdespring:                       10-11 år        Starthøjde: fri- 5 cm interval til 110 cm for piger og 120 cm 
for drenge – herefter 3 cm interval. 

Vindmåling:                         for 12-13 år I længde og 80 meter løb 

  

  



 

 

Det er kun tilladt at deltage i naturlig aldersgruppe. 

3 kamp - 10-11 år, piger og drenge: 3-kamp (60m/1000m - længde/højde - kugle/bold)               

5 kamp - 12-13 år, piger og drenge: 5-kamp (80m - kugle - længde - spyd - 600m)  

  

På hvert hold tæller de fire bedste samlede resultater fra hvert hold i holdmangekampen. 

-       Et hold består af 4-7 udøver, og holdet skal være opdelt inden stævnestart, hvis der er mere 
end 7 deltagere fra samme årgang og klub.  

o   Der skal være mindst 4 og max 7 gennemførende pr. hold.    

Præmier: 

-       Medaljer Individuelt til Nr. 1, 2 og 3 for hver aldersgruppe 10-11-12-13 år drenge og piger. 

-       Medaljer mixhold til Nr. 1, 2 og 3 for henholdsvis 10-11 år og 12-13 år. 

-       Der kan maks. udleveres op til 7 medaljer pr. hold. 

  

På stadion vil det være mulighed for at købe is, vand og pakkede slikposer. 

-       Grundet COVID-19 vil der ikke være mulighed for at købekaffe, kage, sportsbolle mm. 

 


