
   

 

PM BAUHAUS-galan Youth Sprint 

 

Välkommen att springa sprintlopp på Stockholms stadion på BAUHAUS-galan torsdagen den 30 
maj.  

Som tävlingsdeltagare är du är en del av ett heldagskoncept, hela familjens friidrottsfestival, som 
börjar med BAUHAUS-galan Youth Sprint, sedan Youth Relays, följt av förtävlingar i BAUHAUS-
galan och avslutningsvis BAUHAUS-galan som en del av IAAF Diamond League. 

Du kan läsa mer om tävlingsdagen och familjefestivalen på 
https://stockholm.diamondleague.com/home samt http://www.bauhausgalan.se. 

 

Datum 
Torsdag den 30 maj. 

Tidsprogram 
Finns på hemsidan http://bauhausgalan.se/youth/. 

Startlistor och heatindelningar 
Heatindelningar finns på hemsidan: http://bauhausgalan.se/youth/. 
På tävlingsdagen finns heatindelningar vid nummerlappsutdelningen och uppropet (calling) för 
sprintlopp (se nedan). Notera att heatindelningarna kan ändras in i det sista. 

Ingång till stadion 
Ingång till Stadionområdet sker genom Huvudentrén på Valhallavägen. 

Nummerlappar 
Nummerlappar hämtas ut vid nummerlappsutdelningen innanför Huvudentrén. Nummerlappen ska 
sitta på bröstet. Reklamen får inte vikas in. 

Efteranmälningar 
Ingen efteranmälan. 

Omklädning 
Det kommer endast finnas begränsad tillgång till ombyte. Vi rekommenderar därför att du byter 
om hemma.  

Uppvärmning 
Uppvärmning sker i Lill-Jansskogen. 

Calling 
Upprop (calling) sker 30 min före DIN heatstart.  Var på plats vid den särskilda sprintlopp-

callingen, som finns inne på stadion vid Sophiatornet. Sofiavalvet är avstängt för passage, så för 
att komma dit måste du gå in på stadion via sektion P. 

Inmarsch 
Inmarsch sker i samlad trupp från sprintlopp-callingen.  

Presentation  
Inför tävlingsstart presenteras deltagarna av speakern. 



  

 

 

Innerplan 
Endast tävlande och funktionärer får vistas på innerplan. Ledare hänvisas till läktare. Media som 
önskar beträda innerplan kontaktar BAUHAUS-galans presschef för ackreditering innan tävlingen. 

Utmarsch från arenan 
Utmarsch sker samlad från arenan upp på läktaren R-Z vid Sofiatornet. 

Prisutdelning 
Pris delas ut till de tre främsta i respektive klass. Tiderna från samtliga heat sammanslagna avgör, 
inga finaler löps. Prisutdelning sker på scenen i festivalområdet kl. 16:10. 

Resultat 
Resultaten publiceras på: http://bauhausgalan.se/youth/.  

Festivalområdet 
Vi uppmanar tävlande och medföljande att besöka festivalområdet, som ligger på stadionområdet 
innanför det svarta staketet men utanför stadionbyggnaden i området vid maratonporten. Det är 
scenuppträdanden i familjefestivalområdet från cirka 16.00. Läs mer på 
http://www.bauhausgalan.se. 

BAUHAUS-galan Diamond League tävlingar 
Efter ett besök på familjefestivalen kan du gå till den plats din arenabiljett visar och titta på 
tävlingarna. Under eftermiddagen är det ungdomsstafetter och förtävlingar. Invigningen inför 
huvudprogrammet är kl. 19. Kvällens tävlingar avslutas med ett 10 000m lopp för att fira Diamond 
Leagues 10 år. Läs mer om startfält och tävlingar på https://stockholm.diamondleague.com/. 

Biljetter till tävlande och medföljande 
Alla tävlande får en biljett till BAUHAUS-galan vilket ger tillträde till festivalområdet och 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 Klocktornet på stadion, Lidingövägen 1. 

Ingång för publik 
In- och utgång till Stadion för publik med biljett sker genom Huvudentrén på Valhallavägen.  

Övrig information 
Se gärna vår hemsida: http://www.bauhausgalan.se. 

Arrangör 
Stadionklubbarna. 

Kontakt  
youth@stadionklubbarna.com 

 

Välkommen till familjens friidrottsfestival och lycka till! 

 


