
PM för Kungsbackaspelen 

2022  

20-21 augusti på Tingbergsvallen i Kungsbacka 

Hjärtligt välkomna till Kungsbackaspelen! 

Tidsprogram Publiceras på www.kungsbackaspelen.se och www.athleticomp.se. 

Parkering Det är begränsat med parkeringsplatser i direkt anslutning till 

Tingbergsvallen. Vi rekommenderar parkering i parkeringshuset vid 

Varlaskolan. Det finns också ett antal parkeringsplatser vid 

Skogskapellet. 

Omklädning och dusch Omklädningsrum finns på Tingbergsvallen.  

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 för F/P12 och äldre. 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. 

Efteranmälan Efteranmälan medges i mån av plats tom 19/8 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.  

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 

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.  


