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28-29 augusti på Tingbergsvallen i Kungsbacka 

Hjärtligt välkomna till Kungsbackaspelen! 

Coronapandemin Det är allas ansvar att följa gällande rekommendationer för att förhindra 
smittspridning.  
Tänk på att inte besöka tävlingen om du känner av sjukdomssymptom 
(även lindriga sjukdomssymtom i form av hosta, feber, snuva eller ont i 
halsen). Tänk också på att hålla avstånd så långt det är möjligt, både på 
tävlingsarena och på läktare. Handsprit samt desinficering för redskap 
kommer att finnas på tävlingsarenan, vid varje tävlingsgren. Vi vill också 
uppmana samtliga tävlande och funktionärer att lämna tävlingsarenan 
när respektive gren är slutförd.  

Parkering och ingång OBS! Det pågår vaccination i Tingbergshallen samtidigt som vi har 
Kungsbackaspelen. Det gör att möjligheterna att parkera nära 
Tingbergsvallen är mycket begränsade. Det är stundtals svårt att över 
huvud taget ta sig fram i området med bil. Vi rekommenderar parkering 
vid Varlaskolan eller i parkeringshuset mitt emot. Det finns också ett 
antal parkeringsplatser vid Skogskapellet. 
 
Vi kommer endast att ha huvudingången på Borgmästaregatan öppen 
under tävlingen. Det innebär att ingången mot Kungsgatan och grinden 
vid Tingbergshallen kommer att vara stängda.  
 

 

Omklädning och dusch Omklädningsrum och duschar hålls stängda med hänvisning till de 
rekommendationer som Svenska friidrottsförbundet lämnat med 
anledning av Coronapandemin.  



Nummerlappar Hämtas bakom läktaren, i närheten av avprickningstavlorna. 

Avprickning Senast 45 minuter före start i löpgrenar. Pricklistorna finns bakom 
läktaren. 

Upprop I anslutning till respektive start 10 minuter före utsatt starttid. 

Försök/Final Försök och final på 60, 80 och 100m. Bästa tiderna till final. Vid färre än 
6 avprickade går finalen på utsatt försökstid. 
A + B-final vid fler än 24 avprickade. 

I häcklöpning gäller final direkt i samtliga klasser. 
 
I teknikgrenar går de 8 bästa efter tre hopp/kast vidare till final, förutom 
i åldersklasserna P/F10 och P/F9 där alla deltagare får fyra hopp/kast 
vardera.   

Priser Medalj till de tre främsta i åldersklasserna från och med 12 år och äldre. 
I mångkampen och i klasserna P/F 11 får alla som genomfört tävlingen 
plakett. Prisutdelningar sker löpande under dagen. 

DM-Medalj Tilldelas de tre bästa i varje DM-gren (se grenar i inbjudan). För att få 
DM-medalj krävs att tävlan sker i åldersklass som motsvarar födelseår. 
Undantag från denna regel endast om grenen inte finns med på 
programmet för egen åldersklass.  

Efteranmälan Efteranmälan medges i mån av plats tom 27/8 via www.athleticomp.se  
och därefter endast på tävlingsdagarna vid sekretariatet. Efteranmälan 
görs mot förhöjd avgift. 

Resultat Resultat publiceras löpande på anslagstavla högst upp på läktaren. 
Komplett resultatlista publiceras på www.kungsbackaspelen.se efter 
avslutad tävling.  

Servering Försäljning av kaffe, dryck, hamburgare, korv och bröd, godis och annat 
finns på tävlingsarenan. Tänk på att hålla avstånd om ni står i kö till 
kiosken.  

Invägning av redskap Invägning av kastredskap sker minst en timme före aktuell grenstart. 
Invägning sker vid båset under läktaren på höger sida. 

Hopphöjder, höjd M och 17: 145+5  155+3 cm 
P15: 130+5  155+3 cm 
P13: 110+5  130+3 cm 
P12: 105+5  130+3 cm 
P11: 90+5  115+3 cm 
K och F17:  130+5  145+3 cm 
F15: 120+5  145+3 cm 
F13: 105+5  130+3 cm 

http://www.athleticomp.se/
http://www.kungsbackaspelen.se/


F12: 100+5  125+3 cm 
F11: 85+5  110+3 cm 
Mångkamp: 80+5  105+3 cm 
 

Hopphöjder, stav P/F 12:  111+10 cm 
P/F 13-15:  131+10 cm 
P/F17+ K/M:  231+10 cm 

Vindmätning  Vindmätning görs endast i åldersklasserna från och med 12 år.  


