EM Holdudtagelse i Randers 2014
Dansk Atletik Forbund og Randers Sportsklub Freja indbyder til EM Holdudtagelse i
Randers i weekenden den 7.-8. juni 2014
Der er altså masser på spil, når dansk atletiks bedste udøvere mødes på Randers Atletikstadion Langvang den 7.-8. juni,
hvor Randers Freja Atletik og Triathlon som arrangører i samarbejde med DAF byder på et stævne, hvor alle sejl sættes
til for at sikre deltagere og tilskuere et par gode dage.
Det danske atletiklandshold skal kæmpe i Riga, Letland d. 21.-22. juni, og stævnet i Randers tjener som et iagttagelse
med henblik på den endelig udtagelse d. 9. juni. Der er ikke som tidligere tale om, at vinderen i hver øvelse tager den
ene plads, men en sejr ved stævnet i Randers vil blive vægtet meget højt (jf. Mesterskabsfolderen 2014).
Praktiske informationer
Starttidspunkter

•
•

Lørdag den 7. juni kl. 12.00
Søndag den 8. juni kl. 12.00

Sted
Randers Atletikstadion Langvang
Mariagervej 180
8930 Randers NØ
Discipliner
For såvel mænd som kvinder: 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3.000 meter, 5.000 meter,
100/110 meter hæk, 400 meter hæk, 3.000 meter forhindring, højdespring, stangspring, længdespring, trespring,
kuglestød, diskoskast, hammerkast og spydkast.
Tidsskema
Foreløbigt tidsskema kan ses på hjemmesiden Frejaatletik.dk. Der kan ske ændringer afhængig af tilmeldinger. Dog vil
fordelingen af øvelser på dagene ikke blive ændret.
Startlister/resultater
Vil løbende blive lagt ind på MARS-NET.dk
Startgebyr
Det er gratis at stille op.
Tilmelding
Pr. e-mail til Randerssportsklubfreja@gmail.com senest den 30. maj kl. 12.00. Det tilsendte SKAL være et Exceldokument! (navn, årgang, klub, disciplin, årsbedste/PR)
Dommerpligt
Deltagende klubber fra vest for Storebælt er forpligtiget til at stille med to hjælpere til dommerteams. For yderligere
information kontakt arrangørklubben.
Kvalifikation
Arrangørerne forbeholder sig ret til i visse tilfælde at begrænse startfelterne. Dette vil ske ud fra udøvernes årsbedste
2013/2014.
Øvelsesafvikling
100 meter, 200 meter, kort hæk
Der løbes indledende heats samt finale.
400 meter og op efter
Der løbes A+B+C heat alt efter tilmeldinger.
Længdespring, trespring, kast
Alle deltagere får tre forsøg. De otte bedst placerede får yderligere tre forsøg.
Arrangørernes kontaktperson
Carlo Regnarsson Mains – mobil 30238879
carlo@fiberflex.dk
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger vil blive offentliggjort på Frejaatletik.dk

