
  

 

 

 

PM Brommaspelen 
söndag 6 september 2020 

 

 

Tidsprogram Publiceras på Bromma IF:s webbplats senast torsdag 3 september. Tävlingsstart är kl. 

10.00. Tidsprogrammet kommer även att finnas anslaget på Stadion. Grenar utan 

föranmälda stryks ur programmet.  

Tävlingszoner Tävlingszon 1 = Löpning och spjutkastning 

  Tävlingszon 2 = Längdhopp (2 gropar) 

  Tävlingszon 3 = Höjdhopp (2 mattor) 

Vänligen notera samlingsplats och samlingstider för respektive gren enligt följande 

scheman (se länkar): löpning & spjut, längdhopp, höjdhopp.  

Se även karta för in- och utpasseringszoner 

Nummerlapp  Inga nummerlappar förutom i rundbaneloppen, dvs 600m och 800m. Fästs i brösthöjd. 

Valfritt bröst/rygg i Höjdhopp. Reklam får inte vikas undan. Nummerlapparna erhålls vid 

starten.     

Avprickning  Ingen officiell avprickning förutom vid samling och inmarsch 20 minuter innan start vid 

respektive samlingsplats.  

Efteranmälan Inga efteranmälningar 

Upprop Ca 15 min före grenstart vid resp. startplats.   

Löpning  Endast försökslopp. Bästa tid i dessa räknas.     

Längdhopp  Alla har tre försök.  

Spjut Inga finaler, alla kastare har tre försök.  

Höjdhopp Höjningsschema annonseras under tävlingsdagen.     

Resultat  Snarast möjligt efter avslutad gren på anslagstavla, samt rapporteras på Bromma IF:s 

webbplats i efterhand. Inga resultat kommer att publiceras i åldersklasserna F/P9, 

F/P10 och F/P11. Kommer också att finnas liveresultat med preliminära resultat på 

webben. Länk till liverresultat 

Prisutdelning Snarast möjligt efter avslutad gren med medalj till de tre främsta i resp. åldersklass.  

Arena  Stockholms Stadion, Lidingövägen. Karta över Stadion 

 

https://brommaif.sportadmin.se/docs/961/23275/Samlingsplats%20och%20tid%20f%C3%B6r%20l%C3%B6pning%20och%20spjutkastning.pdf
https://brommaif.sportadmin.se/docs/961/23275/Samlingsplats%20och%20tid%20f%C3%B6r%20l%C3%A4ngdhopp.pdf
https://brommaif.sportadmin.se/docs/961/23275/Samlingsplats%20och%20tid%20f%C3%B6r%20h%C3%B6jdhopp.pdf
https://brommaif.sportadmin.se/docs/961/23275/Brommaspelen%202020%20Karta%20Stadion.pdf
https://brommaif.sportadmin.se/docs/961/23275/Brommaspelen%202020%20Karta%20Stadion.pdf


Publik Ingen publik är tillåten inne på Stockholms stadion. Tränare erhåller plats på anvisad 

plats och skall omgående efter respektive gren är avslutad lämna anvisad plats och 

befinna sig på utsidan av Stockholms stadion när deras adepter inte tävlar.  

Innerplan  Får endast beträdas av tävlande i aktuell gren samt av tävlingens funktionärer.  

Inga tränar på innerplan 

Omklädning  Inga omklädningsrum är öppna. Toaletter finns på utsidan av Stockholms stadion.  

Servering Ingen servering kan genomföras pga coronarestriktioner. 

Global Sport Representant från Global Sport kommer att vara på plats och sälja spikskor. 

Parkering  Närmaste parkering finns på Valhallavägen. 

Tävlingsledare Benno Eliasson 

Teknisk ledare Magnus Abrahamsson  

Upplysningar Via mail till post@brommaif.org    

Bromma IF:s hemsida, www.brommaif.org   

Bromma IF:s kansli på telefon 08-26 77 72 eller 070-491 32 47.    

 

 

Välkommen till Brommaspelen 2020 
Vi önskar alla deltagare LYCKA TILL! 


