
Välkommen till Bodens Sommarspel, 2005-06-19. 
 

Startlistor/heat indelning anslås vid sekretariatet högst upp på mittläktaren. 
 
Resultatlistor anslås under läktaren mot tävlingsplan. 
 
Innerplan är endast till för deltagare i pågående grenar samt funktionärer. Deltagare som obehörigt 
uppehåller sig på innerplan riskerar att uteslutas ur tävlingen. Deltagare födda –94 och senare får ha 
med sig ledare på innerplan, var uppmärksam att både spjut och diskustävlingar genomförs under 
dagen. 
 
Uppvärmning sker utanför tävlingsplan. 
 
Prisutdelning sker snarast efter grenens avslutande. 
 
Efteranmälan tillåtes i mån av plats. Om du inte är anmäld i någon gren tidigare går du till 
sekretariatet och får efter godkännande en nummerlapp av chefen i sekretariatet senast 60min före 
grenstart. Därefter skriver DU in dig på avprickningslistan senast 45min före start. Gäller det en 
efteranmälan i teknikgren, anmäler DU dig efter godkännandet till grenledaren senast 15min före 
grenstart. Glöm inte bort att ge ditt startnummer och din förening. Om du redan är anmäld i andra 
grenar måste du ändå anmäla dig i sekretariatet på tider enligt ovan och få ett godkännande från chefen 
i sekretariatet för deltagande. 
 
Greninformation 
Avprickning skall ske senast 45 min före respektive grenstart i samtliga löpgrenar. Observera att detta 
gäller samtliga åldersklasser. Observera rutin vid efteranmälan. Ingen avprickning på lista för 
teknikgrenar 
 
Upprop i löpgrenar 10 min före grenstart samt i teknikgrenar 15 min före grenstart. 
 
Försök och final I löpningar kommer final att genomföras på försökstid då antalet avprickade 
anmälda deltagare medger detta. Från försöken i löpning går vinnaren automatiskt vidare till final i 
övrigt avgör bästa försökstiden. I höjd/längd/tresteg/samt kastgrenarna går de 8 främsta vidare till final 
efter tre hopp/kast till ytterligare tre omgångar. PF -94 och yngre har samtliga 4 försök i kula och 
längd, i 60m springer samtliga två lopp ingen finalomgång i dessa klasser.  
 
Kastgrenar Egna redskap får användas, dessa skall inlämnas till sekretariatet för kontroll senast 60 
min före grenstart, samtliga deltagare i grenen får då använda godkänt redskap. 
Släggkastning sker på grusplan intill löparbanorna. 
 
 
För mer information ring: Michael Barchéus 0921-47 03 39 eller Janne Stenvall 0921-503 85 
 
 
Övrigt: Varm korv, kaffe/the, fika bröd, frukt samt kioskvaror kommer att 
finnas till försäljning. 
 
 

BFI hälsar alla varmt välkomna till spännande tävlingar i Boden. 
 
 
 
 

Deltagarlistor, tidsprogram m.m. hittar ni på vår hemsida senast fr.o.m. 2005-06-17 
www.bfi.nu 

 


