
På uppdrag av region Götaland Friidrott hälsar Malmö AI alla välkomna till

Götalandsmästerskapen Utomhus 13-14 år
Preliminärt första start kl 13.00, lördag den 18 september på Malmö Stadion,  
sluttid kl 17.00, söndag den 19 september 2021.

DAGSPROGRAMDAGSPROGRAM
LÖRDAG 18/9 SÖNDAG 19/9

F13/P13 F14/P14 F13/P13 F14/P14
60m 80m 200m 300m Häck

600m 800m 1500m 2000m
200m Häck 300m Häck 60m Häck 80m Häck

Tresteg 1500m Häck Längd Tresteg
Stav Höjd Höjd Stav

Slägga Längd Kula Slägga
Spjut Kula Diskus Spjut

Diskus Stafett 8 x 200m, 2 sträckor 
per tävlingsklass, distriktslag

ÅLDERSKLASSER
F/P 13-14 år (födda 2008-2007).

ANMÄLAN / AVGIFT
Anmälan endast via distrikten, sista anmälningsdag  
onsdag den 8 september via EasyRecord.se

Anmälan därefter betraktas som efteranmälan.  
Anvisningar för anmälan kommer att skickas till distrikten, 
som väljer sina principer för uttagning.  
Anmälningsavgifterna faktureras distrikten. 

 	Avgift individuell anmälan: 70 kr per gren

 	Efteranmälan individuell anmälan: 200 kr  
 (i mån av plats, endast av distriktsledare)

 	Stafettlag: 200 kr (efteranmälan stafettlag 300 kr)
 Laguppställning i samband med avprickning.

PM, TIDSPROGRAM, STARTLISTA
Läggs ut på MAI:s hemsida  
www.mai.se/gotalandsmasterskapen 
ca en vecka innan tävlingen.

MAT OCH DRYCK
På Malmö Stadion kommer det att finnas  
kioskservering. För mer info, se PM på hemsidan.

BESTÄLLNING AV LOGI OCH MAT
Malmö AI hjälper distrikten att hitta bra lösningar  
på boende och matpaket för tävlande och ledare  
i samband med Götalandsmästerskapen.

När bokning av mat görs var noga med att ange  
ifall ni har några allergier.

FRÅGOR
Annika Hovang  (MAI)
annika@mai.se  |  0733-26 90 90

MAI.SE/GOTALANDSMASTERSKAPEN

C VID-19 INFOC VID-19 INFO
Vi följer Folkhälsomyndighetens och  

Svenska Friidrottsförbundets regler och  
rekommendationer.

Det är ditt ansvar att följa rådande rekommendationer  
när du deltar i Götalandsmästerskapen 2021.  

Delta bara om du känner dig helt frisk.
Ta hand om dig själv och andra – 

håll ut och håll avstånd!

Inför tävlingen läs noga igenom PM med  
uppdaterad info, hur tävlingen är anpassad  
för att följa rådande COVID-19 restriktioner.

För aktuell information om 
COVID-19 och Coronaviruset hänvisar vi till  

s www.folkhalsomyndigheten.se

C    VID-19

Välkomna till Malmö!

https://easyrecord.se/entry?69Nzoo
https://www.mai.se/gotalandsmasterskapen
mailto:mailto:annika%40mai.se%3Fsubject%3DG%C3%B6talandsm%C3%A4sterskapen%202021?subject=
mailto:https://www.mai.se/gotalandsmasterskapen/?subject=
https://www.folkhalsomyndigheten.se

