Tid:
Söndag 6/9
från kl. 10.00
_____

Plats:
Stockholms
stadion
_____

BROMMASPELEN
6 SEPTEMBER
Friidrottstävling på klassisk mark!
Bromma IF bjuder in till årets upplaga av
Brommaspelen, söndag 6 september 2020 på
Stockholms stadion. Tävlingen är öppen för alla
aktiva, 9 år och uppåt, med följande grenar:
F/P 9: 60 m, 400m, längd
F/P 10: 60 m, 400m, längd
F/P 11: 60 m, 600 m, längd, höjd
F/P 13: 60 m, 600 m, längd, höjd, spjut
F/P 15: 80 m, 800 m, längd, höjd, spjut
F/P 17: 100 m, 800 m, längd, höjd, spjut
K/M: 100 m, 400 m, höjd, spjut
Tävlingsstart kl. 10.00
Mer tävlingsinformation på nästa sida.
Välkommen med din anmälan senast 30 augusti!

Anmälan:
Senast 30/8
_____

Avgift:
80 kr/gren
_____

Övrigt:
Försäljning av
spikskor
Ingen servering!

_____

Välkomna!

Tävlingsinformation Brommaspelen 2020
Stockholms stadion | 6 september | Tävlingsstart kl. 10

Anmälan görs via: friidrottsanmalan.se
Ange namn, klass, födelseår, grenar och förening. Även medlemmar i
Bromma IF anmäler sig på detta sätt. Inga försökstävlingar. Ange
årsbästa i löpgrenar för korrekt seedning (från 13 år och uppåt).
Du får endast anmäla dig i din egen åldersklass.
Med anledning av coronabestämmelserna har vi begränsat antalet
deltagare i varje gren. M/K = 8 deltagare. Övriga klasser 16 deltagare.
Avvikelser kan förekomma.
Anmälningsavgift: 80 kr/gren. Avgiften faktureras i efterhand till
respektive förening.
Sista anmälningsdag: söndag 30 augusti. Först till kvarn! Antalet
deltagare är begränsat i samtliga grenar.
Efteranmälan: Senast 60 minuter före respektive grenstart i mån av
plats mot dubbel startavgift.
Priser: Individuella priser till de 3 först placerade i varje gren.
Övrigt: Ingen servering. Global Sport kommer att ha försäljning av
spikskor under arrangemanget.
Frågor: Kontakta Bromma IF:s kansli 08-26 77 72 eller Frej Söderlund
tel. 0704-913 247
Mer information på Bromma IF:s hemsida: www.brommaif.org
OBS! P.g.a osäkerhet kring Coronapandemin kan vi tvingas göra
förändringar i antalet grenar och antalet deltagare per gren. Vi följer
Folkhälsomyndighetens och Svenska Friidrottsförbundets
rekommendationer för tävlingsarrangemang.

