PM BAUHAUS-galan YOUTH
Välkommen som deltagare i BAUHAUS-galan YOUTH på Stockholms stadion
söndagen den 18 juni.
I år är du en del av ett heldagskoncept, hela familjens friidrottsfestival. Dagen
börjar med BAUHAUS-galan Youth, följt av Folksam Challenge. och sist men inte
minst BAUHAUS-galan. Den ingår i den högsta serien av internationella friidrottstävlingar, IAAF Diamond League.
Du kan läsa mer om tävlingsdagen och familjefestivalen på
https://stockholm.diamondleague.com/home samt http://www.bauhausgalan.se.

Datum
Söndag den 18 juni.
Tidsprogram
Finns på hemsidan http://bauhausgalan.se/youth-2/.
Startlistor
Konfirmerade deltagarlistor finns på
https://stockholm.diamondleague.com/program_resultat_stockholm/.
Finala startlistor med heatindelningar, hopp- och kastordningar publiceras lördag
17 juni på kvällen. Titta gärna på hemsidan och håll dig uppdaterad!
Nummerlappar
Nummerlappar hämtas ut vid ingången till Stadion på Drottning Sofias väg
senast 60 minuter före grenstart, och 90 minuter för stav. Nummerlappen ska
sitta på bröstet. Stavhoppare får dock bära nummerlapp på ryggen istället om så
önskas. Reklamen får inte vikas in.
Ingång till Stadion
In- och utgång till Stadion för tävlande sker genom ingången på Drottning Sofias
väg (vid nummerlappsutdelningen).
Efteranmälningar
Ingen efteranmälan kan göras.
Avprickning
Ingen avprickning. Ditt deltagande är bekräftat. Om du får förhinder kontakta
oss omgående, se kontaktuppgifter nedan.

Invägning
Inlämning av egna redskap för invägning sker i Marathonporten i Valhallavägskurvan senast 90 minuter före grenstart.
Omklädning
Omklädningsrummen ligger i gången under läktaren i första kurvan mellan
Sofiatornet och Klocktornet.
Uppvärmning
Östermalms IP är uppvärmningsarena. Det går även bra att värma upp i LillJansskogen. Det är förbjudet att värma upp i gången vid omklädningsrummen.
Calling
Calling-tiderna är 25 minuter före grenstart i löpgrenar, 35 minuter före i
teknikgrenar, utom stav där det sker 70 minuter för grenstart. Det är den tid Du
skall vara på plats i Call Room för upprop. Här kontrolleras att nummerlappar,
reklam och kläder är i överenstämmelse med SFIF:s regler.
Call Room ligger i Torben Grut-salen, som finns under läktaren i första kurvan
närmast Sofiatornet. Du kommer dit via aktivas ingång (Athletes’ Entrance)
bortanför Sofiatornet på Drottning Sofias väg. Endast aktiva har tillträde där.
Inmarsch
Sker samlat med ledsagare från Call Room.
Presentation
Inför tävlingsstart presenteras de tävlande.
Löpningar
Löpningar från 200m och uppåt sker i seedade heat. 100m och korta häcklopp
genomförs med försök och final. Endast de bästa tiderna gäller som kvalificering
till final.
Antal försök i kast och horisontella hopp
Alla får 3 försök var. De 8 främsta får ytterligare tre försök var. Endast två
ansatsmarkeringar är tillåtna i hoppgrenarna. Krita/färg får inte användas.
Spiklängd
Max 12 mm i spjut och höjd, 9 mm i löpningar och övriga hoppgrenar.
Innerplan
Endast tävlande och funktionärer får vistas på innerplan.
Media
Media som önskar beträda innerplan kontaktar BAUHAUS-galans presschef för
ackreditering innan tävlingen.

Utmarsch från arenan
För löpningar sker utmarsch i samlad trupp från arenan och går ut vid
Klocktornet närmast mållinjen. Där finns ombyte som korgbärarna har fraktat
dit.
I hopp och kast sker utmarsch via den närmsta utgången, Marathonporten eller
Sofiatornet.
Prisutdelning
Det är priser till de sex främsta i varje gren. Prisutdelning sker för samtliga
Youth-deltagare på Festivalområdet (GIH) cirka 12.15 (följ skyltning från
Stadion).
Resultat
Resultaten redovisas på
https://stockholm.diamondleague.com/program_resultat_stockholm/.
Efter tävlingen
Efter Youth-tävlingen uppmanar vi deltagarna att besöka festivalområdet, som
öppnar kl. 12.00. Eftermiddagens tävlingar kan följas från den plats på läktaren
som arenabiljetten anvisar.
Biljetter till tävlande och medföljande
Alla tävlande får en biljett till BAUHAUS-galan vilket ger tillträde till
festivalområdet och eftermiddagens tävlingar samt BAUHAUS-galan. Du har även
rätt att hämta ut en biljett till din tränare eller annan medföljande. Ytterligare
medföljande kan köpa biljett för 100 kronor styck (begränsat utbud) vid
nummerlappsutdelningen. Betalningssätt: Kort eller Swish.
För övriga biljettköp hänvisar vi till hemsidan http://www.bauhausgalan.se eller,
på tävlingsdagen, till biljettförsäljningen vid huvudentrén på Valhallavägen eller
vid Klocktornet på stadion, Lidingövägen 1.
Ingång för publik
In- och utgång till Stadion för publik med biljett sker genom Huvudentrén på
Valhallavägen.
Övrig information
Läs mer om tävlingen och familjefestivalen på http://www.bauhausgalan.se.
Arrangör
Stadionklubbarna.
Kontaktperson
Anna Jonsson (info@stadionklubbarna.com, 073 066 17 62).

