
Råby-Rekarne FIF och Ärla IF hälsar välkomna till Eskilstuna och Folksam
Challenge Eskilstuna på Ekängens Friidrottsarena i Eskilstuna!

Tävlings PM

Tävlingen äger rum på Eskilstunas Friidrottsarena. Skyltar mot friidrottsstadion finns i
närområdet.
För vägbeskrivning se www.eniro.se : Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna.

Nummerlappar
Nummerlapparna hämtas individuellt vid aktivas entré, entré B, belägen vid huvudläktaren.
Nummerlappsutdelningen öppnar klockan 16.30 på tävlingsdagen.
Nummerlapparna måste hämtas ut personligen eftersom avprickning kommer att ske i samband
med nummerlappsutdelningen.

Avprickning
Avprickning sker i samband med uthämtandet av nummerlapparna. Avprickning krävs i ALLA
grenar och skall ske senast 60 minuter före grenstart.

Uppvärmning
All uppvärmning skall ske utanför tävlingsarenan. Gräsytor, grusplaner och kastplan finns till
förfogande för uppvärmning.

Upprop/Calling
Upprop sker i tält beläget i utgången av andra kurvan, vid 300m starten.
Löpning 15 minuter före start
Höjd, längd, tresteg, kula, slägga samt spjut 30 minuter före start
Stav 45 minuter före start
Vid uppropet meddelas heatindelning, hopp/kastordning. Kontroll av tävlingsdräkt,
nummerlapparna och övrig utrustning. Gemensam inmarsch ledd av funktionär.

Invägning
Invägning av egna redskap görs fram till en timme före grenstart av den tekniska ledaren som
finns bakom huvudläktaren, till höger om aktivas entré.

Efteranmälan
Efteranmälningar mot en avgift på 300 kronor, betalas kontant, samt i mån av plats senast 90
minuter före grenstart. Efteranmälan görs vid nummerlappsutlämningen.
Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa startfälten

http://www.eniro.se/


Avanmälan
För anmälda och av arrangören bekräftade deltagare som uteblir utan att senast måndagen 7 juni
kl 18.00 lämnat återbud per telefon 016-12 28 90 eller per e-mail: info@rabyrekarne.se, utgår en
"trasselavgift" på 1000 kr som faktureras klubben.

Resultat
Resultat anslås på anslagstavla på huvudläktarens södra kortsida, på hemsida direkt efter avslutad
gren. Tävlingen kommer också att kunna följas via live-uppdatering på svenska
friidrottsförbundets hemsida.

Parkering
Aktiva, ledare och funktionärer parkerar bakom huvudläktaren vid B-entré. Betalande publik
parkerar med fördel på parkeringen vid Huvudentrén, belägen vid isstadion.
Cykelparkering finns vid båda entréerna.
Följ skyltar samt anvisning av parkeringsvärdar.

Entré
Publik
Ingång via huvudentrén belägen vid isstadion.
Vuxna 100kr
Barn och ungdomar t.o.m 15 år Gratis

Aktiva, ledare och funktionärer
Ingång via entré vid huvudläktaren
Varje aktiv får en ledarbiljett vid uthämtandet av nummerlapparna.

Omklädning
Omklädningsrum finns i huskroppen bakom ”bortre lång”, vid huvudentrén.

Kiosk och försäljning
Kiosk försäljning med kaffe/the, dricka, kaka, smörgås mm kommer att finnas på arenan hela
kvällen. Hamburgare kommer att grillas och finnas till försäljning.

Adress och kontaktinformation
Råby-Rekarne kansli: Projektledare:
MunktellArenan Jörgen Landin tel:0733-375270
633 42 Eskilstuna tel:0733-375270
Tel: 016-12 28 90 e-post: jorgen.landin@peab.se
Fax: 016-12 00 49
e-post: info@rabyrekarne.se

Mer om tävlingen hittar du på www.folksamgp.se/FolksamChallenge2/2010

Varmt välkomna till Ekängens Friidrottsarena och Eskilstuna!

mailto:info@rabyrekarne.se

