
PM VÄRLDSUNGDOMSSPELEN 9-11/7 2021 
 
Vi är oerhört stolta över att, efter ett års upphåll, åter kunna hälsa friidrottsungdomen välkomna till 

Ullevi och Världsungdomsspelen. Det blir inte ett «vanligt» VU-spel, utan en upplaga anpassad efter 

de regler och förordningar som fortfarande gäller på grund av pandemin. 
 
 

Corona Kom ihåg att pandemin inte är över än! Håll avstånd både på läktaren och på tävlingsbanan. 

  Var noga med handhygien och stanna hemma vid sjukdomssymptom. 
 

Tävlingsstart Kl 13.00 fredag (slägga), kl 09.00 lördag och söndag. 

         Ullevi är stängt fredag kväll. Ingen uppvärmning på arenan som det annars är. 
 

Nummerlappar Utdelas KLUBBVIS till vänster innanför Blå Porten. Nummerlappen skall bäras på bröstet. 

 Utdelning lördag och söndag från kl 08.00. Släggkastarna får sina nummerlappar vid tävlingsstart. 

 Samtliga föreningar faktureras i efterhand för anmälningsavgiften. 
 

Tävlingsdräkt Svenska deltagare måste tävla i klubbdräkt! Sponsordräkter inte tillåtna. 
 

Anmälan Vi har förlängt anmälningsperioden till den 5 juli samtidigt som vi öppnat upp några hundra extra 

startplatser, främst i löpgrenarna. Ordinarie anmälningsavgift (120:-) till den 5 juli. 
 

Efteranmälan Vi kan i princip inte ta emot några efteranmälningar utan endast fylla upp tomma platser i löpheaten. Då 

mot dubbel avgift. Anmälan sker vid sekretariatet på läktaren ovanför upploppsrakan. 
 

Avprickning I samtliga löpgrenar senast 60 minuter före start!  Ingen avprickning i teknikgrenarna! 

 Avprickningslistan finns detta år innanför Blå Porten, omedelbart till vänster. 
 

Resultatlistor Resultatlistor endast på nätet www.vuspel.se och www.trackandfield.se detta år för att undvika trängsel.  

Finalheat sprint och finalfält längdhopp sätts dock upp på tavla invid avprickningen. 
 

Löpningar Slätloppen från 200m och uppåt sker i seedade heat. Priser delas ut efter summerad resultatlista. 

Slätlopp upp till 200 m genomförs med försök och final. Endast tider gäller som kvalificering till final!  
 

Upprop I samtliga grenar vid respektive tävlingsplats 15 minuter före start! 
 

Tävlingsskor Kolla World Athletics Shoe Compliance List för att se om dina skor är godkända för tävling. Aktuell version 

av listan finns under rubriken ”Manuals & Guidelines” här: https://www.worldathletics.org/about-

iaaf/documents/technical-information 

För skomodeller som inte finns med på listan gäller följande: I tresteg och i löpgrenar som är 800m och 

längre tillåts skor med sulor som är högst 25mm. I övriga grenar gäller högst 20mm skosula. Du som 

använder skor med iläggssulor av medicinska skäl behöver intyg från sjukgymnast/läkare om sulan med 

iläggssula överstiger 25 resp. 20mm. 

Vid eventuella svenska rekord kommer skorna att kontrolleras. Därutöver sker stickprovskontroller i 

seniorklasserna och P19. 
 

Extragrop En rad kval- och final tävlingar i längdhopp avgörs på uppvärmningsarenan omedelbart utanför Ullevi. 

Underlaget är dock identiskt med det som finns inne på Ullevi. 
   

Slägga/Diskus Diskus och Släggkastning avgörs på Slottsskogsvallens kastplan i klasserna P/F 17 och 15 år. 

 Invägning av redskap sker på plats innan tävlingsstart. Prisutdelning på plats efter avslutad gren. 

Spårvagn nr 8 går framför Ullevi till Marklandsgatan (ca 300m från kastplan) på 14 minuter. 
 

Omklädning Inga omklädningsrum öppna på Ullevi. Klä om hemma eller på hotell/vandrarhem. 
 

Entre publik Sektion nr 7.  Omedelbart till höger om Blå Porten. Ingen allmän publik tillåten, endast aktiva,         

 ledare&tränare samt nära anhöriga. 
 

Invägning Av egna kastredskap sker vid paradingången från kl 08.30 lördag till söndag. Slägga på plats FIH. 
 

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

http://www.vuspel.se/
http://www.trackandfield.se/
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information


 

Uppvärmning Sker på Ullevi Uppvärmningsarena. EJ PÅ INNERPLAN eller i löpargången detta år. 
 

Sekretariat Vid pressläktaren på sektion S-T-U. 
 

Cafeteria På läktaren sektion rakt ovanför höjdhoppet. Ingen lagad mat detta år, endast fika mm. 
 
 

Parkering I garaget under Ullevi. För stora bussar (ej minibussar!) finns speciell parkering på plattan utanför Blå 

Porten. 
 

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

Liseberg Liseberg har avbrutit allt samarbete med de stora ungdomsturneringarna detta år. Vill Ni besöka Liseberg 

måste Ni förhandsboka detta på Liseberg.se. Specialregler under pandemin. 
 

Försäljning Vi har ingen försäljning av hoodar och T-shirts detta år. Ej heller någon försäljning av friidrottsutrustning. 

Nästa år blir det som vanligt igen! 
 

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 11 o 13m, P17 10 o 11m, P15 9 o 10m, K 9 o 11m, F17 9 o 10m, F15 8 o 9m  

Ej byte under pågående tävling. 
 

Kvalgränser Längd: F17  5.20m  -  F15   5.00m – F13 4.80m  -  P15  5.50m  -  P13  5.00m 

(OBS! minst 16 till finaltävling inne på Ullevi) 
 

Hemsida www.vuspel.se  
 
 
Höjningsschema  

M Höjd 175-180-184-188-192-196-200-203-206-208-210+ 2 cm 

M Stav 370-390-410-426-440-452-464-476-488-500-508-516-521 + 5 cm 

 P17 Höjd 156-162-167-172-177-181-185-188-191-194-197-200 + 2 cm 

 P17 Stav 300-321-340-357-372-385-398-411-422-433-442-451-460 + 7 cm 

 P15 Höjd 138-145-151-157-162-167-171-175-179-182-185-188-190 + 2 cm 

 P15 Stav 236-255-274-291-308-323-338-353-366-379-390-400-408-414 + 6 cm 

 P13 Höjd 122-128-133-138-142-146-150-153-156-158-160 + 2 cm 

 P13 Stav 170-185-200-212-224-234-244-252-260-265  + 5 cm 

 K Höjd 147-154-160-165-170-174-177-180-183-185 + 2 cm 

 K Stav 250-270-290-305-320-335-350-365-380-390-400-408-4.16  + 6 cm 

 F17 Höjd 138-145-151-156-160-164-167-170-173-175-177-179 + 2 cm 

F17 Stav 222-245-266-285-302-317-330-343-354-363-372-381-390-397  + 5 cm 

F15 Höjd 135-141-146-151-155-158-161-164-170-173-175 + 2 cm 

 F15 Stav 175-195-215-233-249-263-275-287-297-307-317-327-337-345-351 + 6 cm 

 F13 Höjd 116-123-128-133-137-141-144-147-150-153-155 + 2 cm 

 F13 Stav 161-176-189-202-213-224-235-246-255-264-271-276 + 6 cm 

 

 

 

http://www.vuspel.se/

