
 

PM Brommaspelen  

söndag 8 september 2019  

 

 

Tidsprogram  Finns på Bromma IF:s webbplats senast torsdag 5 september. Tävlingsstart är kl. 

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

föranmälda stryks ur programmet.  

Nummerlapp  Hämtas i anslutning till avprickningen som är belägen till höger vid entrén vid 

Klocktornet, Lidingövägen från kl. 8.45. Fästs i brösthöjd. Valfritt bröst/rygg i Höjdhopp. 

Reklam får inte vikas undan.    

Avprickning  Senast 45 min före respektive grenstart. Detta gäller också ev. strykning.    

Efteranmälan I mån av plats mot dubbel avgift senast 60 minuter innan grenstart. Avgiften faktureras 

respektive klubb. På grund av stort deltagarantal är efteranmälan inte möjlig i höjdhopp. 

Efteranmälan sker på läktaren ovanför 100m-målet. Se skyltning. 

Upprop Ca 15 min före grenstart vid resp. startplats.   

Löpning  Löpning 60 m, 80 m: 8 bästa tiderna går till final. Vid färre avprickade än åtta går finalen 

på försökstid. För 100m är det final direkt på grund av färre än 8 anmälda. I åldersklass 

P/F 9-10 = inga finaler.   

400 m, 600 m och 800 m: tiderna från respektive heat räknas, inga finaler.    

Längdhopp  Alla har tre försök. I klass P/F13-P/F17 och M/K går de sex bästa resultaten vidare till 

final och har ytterligare tre försök. I P/F9-11 är det inga finaler, alla hoppare har tre 

försök.   

Spjut Alla har tre kast. I klass P/F13-P/F17 och M/K går de sex bästa resultaten vidare till 

final och har ytterligare tre försök. I P/F11 är det 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. Kommer också att finnas liveresultat med preliminära resultat på 

webben. Länk till liveresultat 

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

Arena  Stockholms Stadion, Lidingövägen.  

Karta över Stadion: 

 

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

Anhöriga och ledare skall befinna sig på läktaren   

Omklädning  Omklädningsmöjlighet och toaletter finns under fondläktaren på Stadion. Se kartan  

Servering Serveringen kommer att finnas i anslutning till Klocktornet och håller öppet under 

tävlingsdagen. Varm lunch serveras. 

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

Parkering  Närmaste parkering finns på Valhallavägen. 

https://www.liveresults.se/competition/brommaspelen-2019
http://smfriidrott.com/sites/default/files/groupfiles/Toalettkarta%20stadion.jpg


 

Tävlingsledare Benno Eliasson 

Teknisk ledare Fredrik Olsson    

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.    

 

Välkomna till Brommaspelen 2019 

Vi önskar alla deltagare LYCKA TILL! 


