PM VÄRLDSUNGDOMSSPELEN 28-30/6 2019
Den 24: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.
Webb-sändning

Lördag och söndag

https://friidrottskanalen.solidtango.com/live

Tävlingsstart

Kl 09.15 fredag, kl 09.00 lördag och 08.30 söndag.

Nummerlappar

Utdelas individuellt vid paradingången. Nummerlappen skall bäras på bröstet.
Utdelning torsdag 16-19, 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 2019 eller 2018! 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
2018 eller 2019) 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.

Inkastning

På grund av mycket högt deltagarantal kan vi inte garantera mer än ett inkast i kastgrenarna.
Grenledaren kan besluta annorlunda i mån av tid.

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. Slägga på plats FIH.

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.

Prisutdelning

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

50% rabatt på såväl inträde som Åkpass mot uppvisande av biljetten 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. Ej byte under pågående tävling.

Kvalgränser

Längd: F19 5.40m – F17 5.30m - F16 5.20m - F15 5.15m – F14 5.05m – F13 4.95m - P19 6.50m P15 5.90m - P14 5.40m Tresteg: F15 10.75m (OBS! minst 16 till finaltävling inne på Ullevi)

Hemsida

www.vuspel.se

Hoppscheman
M Höjd
M Stav
M Xstav
P19 Höjd
P19 Stav
P17 Höjd
P17 Stav
P16 Höjd
P15 Höjd
P15 Stav
P14 Höjd
P14 Stav
P13 Höjd
P13 Stav
P12 Höjd
K Höjd
K Stav
K Xstav
F19 Höjd
F19 Stav
F17 Höjd
F17 Stav
F16 höjd
F15 Höjd
F15 Stav
F14 Höjd
F14 Stav
F13 Höjd
F13 Stav
F12 Höjd

175-181-186-191-196-200-204-208-211-213-215 + 2 cm
370-390-410-430-448-464-478-490-500-508-516-521-526 + 5 cm
360-380-400-420-437-454-468-482-494-506-518-528-535-541 + 5 cm
165-173-180-186-191-196-200-203-206-209-212-214 + 2 cm
340-360-377-392-407-420-433-446-459-472-485-496-505 + 5 cm
160-167-172-177-181-185-189-192-195-198-200-202 + 2 cm
305-326-345-362-377-390-401-412-423-434-445-454-463 + 7 cm
152-159-165-170-175-179-183-186-189-192-195-198-200 + 2 cm
145-152-158-163-168-172-176-179-182-185-188-190 + 2 cm
236-255-274-291-308-323-338-353-366-379-390-400-408-414 + 6 cm
137-144-150-155-160-164-167-170-173-176-179-181 + 2 cm
195-214-233-250-267-282-295-308-321-332-343-354-363-372 + 7 cm
124-131-137-142-146-150-154-158-161-164-167-170-173-176 + 2 cm
170-191-210-227-242-255-266-275-284-293-300 + 7 cm
112-118-124-130-135-139-143-147-150-153-155-157 + 2 cm
147-154-160-165-170-174-178-181-184-187-190-192 + 2 cm
260-285-310-330-350-367-383-395-406-415-423-431-437-442 + 5cm
250-280-305-325-343-360-374-386-397-405-415-423-430-435 + 5cm
143-150-156-161-166-170-174-177-180-182-184-186 + 2 cm
245-263-281-297-313-329-345-359-373-385-395-405-415 + 5 cm
138-145-151-156-160-164-167-170-173-175-177-179 + 2 cm
222-245-266-285-302-317-330-343-354-363-372-381-390 + 7 cm
136-143-149-154-158-162-165-168-171-174 + 2cm
134-141-147-152-156-159-162-165-168-171-173-175 + 2 cm
180-203-224-243-260-275-288-301-314-325-334-343-350-357 + 5 cm
126-134-141-147-152-156-160-164-167-170-172 + 2 cm
161-178-195-210-225-238-251-264-277-290-300-310-318-324 + 6 cm
117-125-132-138-143-147-151-154-157-159-161-163-165 + 2 cm
161-178-195-210-225-238-251-264-277-290-300-310-318-324 + 6 cm
114-122-128-133-137-140-143-146-149-152-155-157-159 + 2 cm

