IF Drott deltar i Tampere Junior
Indoor Games 8-10.3.2020

Tampere Junior Indoor Games är Finlands största halltävling för knattar och juniorer och
samlar totalt ca 1700 deltagare, tävlingarna anordnas vid Tammerfors mäss- och
idrottscenter (Pirkkahallen). Från IF Drott har vi deltagit i många års tid och varit mycket
nöjda med goda arrangemang och stämningsfulla tävlingar. Kom med ni också!
Drott anmäler och står för deltagaravgiften samt mat vid idrottshallen (kisaruokailu) för de
aktiva, föräldrar betalar sin resa själva. Drott hjälper också till att boka resa och boende,
men på plats i idrottshallen värmer man upp själva, vilket betyder att yngre idrottare (under
14 år) bör ha en förälder med sig! Räkning skickas åt föräldrarna per mail och betalas före
resan.
Gällande boendet och deltagandet så kan man:
A) Välja ett deltagarpass där boende och grendeltagande är inräknat (se alternativ
nedan) eller
B) Anmäla endast sitt grendeltagande åt IF Drott och boka eget boende skilt
Deltagarpass (den del Drott betalar har dragits bort från summan):
A-pass 30 €
inkluderar: övernattning i skola fre-sö, 2 x frukost, 2 x varm måltid, rätt att delta i 4 grenar
(inkluderat i passavgiften)
B-pass 20 €
inkluderar: övernattning i skola fre-lö eller lö-sö, 1 x frukost, 2 x varm måltid, rätt att delta i 4
grenar (inkluderat i passavgiften)
Pass för medföljande vuxen 45 €
inkluderar: övernattning i skola fre-sö, 2 x frukost, 2 x varm måltid
Övernattning ordnas på skola som ligger på gångavstånd från tävlingscentret. Egen madrass,
sovsäck och kudde med. För de som övernattar på skola serveras frukosten och lunchen vid
idrottshallen.
Hotellipassi Varala fre-sö 78 €
inkluderar: övernattning i 2-3 personers rum fre-sö (inkl. frukost), 2x varm måltid (lunch vid
idrottshallen), rätt att delta i 4 grenar (inkluderat i passavgiften).
Middag 10 € / vuxen, 5 € / barn vid Varala.
Hotellipassi Varala, lö-sö, 43 €
inkluderar: övernattning i 2-3 personers rum lö-sö (inkl. frukost), 2x varm måltid (lunch vid
idrottshallen)
Middag 10 € / vuxen, 5 € / barn vid Varala.
Hotellpass medföljande vuxen Varala fre-sö 95 €
Hotellpass medföljande vuxen Varala lö-sö 60 €
Måltider
De måltider som ingår i passen serveras vid idrottshallens cafe som ligger i huvudaulan.
Transport
Vi försöker ordna gemensam biltransport.

Tävlingarna startar för 15- och 17-åringar redan på fredag kl. 17.45. På lördag och söndag
inleds tävlingarna kl. 9.45 och pågår hela dagen. Deltagarrätt i fyra grenar + stafetter, vi
strävar till att alla deltar i maximalt antal grenar.
Fickpengar för mat. Ta egna matpengar med, middag fre-lö-sö samt mellanmål måste man
köpa själv. Vi stannar för mat/kaffepaus under resan både på fredag och söndag. Ta även
med ordentligt med mellanmål!
Ta med:
- Fickpengar för mat
- Spikskor och länkskor
- Fritidskläder
- Mellanmål

-

Tävlingsdräkt
Träningskläder
Handduk och toalettsaker

Information.
Grenar och preliminär tidtabell finns på kilpailukalenteri.fi.

Anmälningar senast 10.2 via e-post till knatte.drott@gmail.com
Meddela idrottarens namn, grenar (4st + ev. stafetter), föräldrar som deltar, allergier samt
om ni önskar sova i 2- eller 3-personers rum.

Grenar: (preliminär tidtabell finns på kilpailukalenteri)
Perjantai 08.03.
M17: 60m, 300m, 800m, 60m aj, pituus
N17: 60m, 300m, 800m, 60m aj, kuula
P15: keihäs
T15: seiväs, keihäs
Lauantai 9.03.
M17: 300m aj, korkeus, kuula
N17: 300m aj, pituus
P15: 60m, 800m, 300m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, kiekko, 4 x 80m aj
T15: 60m, 800m, 300m aj, pituus, kiekko, 4 x 80m aj
P14: 60m, 800m, 300m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, kiekko
T14: 60m, 800m, 300m aj, pituus, kiekko
P13: 60m, kuula, kiekko, 4 x 60m aj
T13: 60m, pituus, kuula, 4 x 60m aj
P12: 60m, korkeus, pituus, kiekko
T12: 60m, korkeus, kuula
P11: 60m, korkeus, kuula, 4 x 60m aj
T11: 60m, pituus, kiekko, 4 x 60m aj
P10: 60m, pituus, kuula
T10: 60m, kuula, kiekko
Sunnuntai 10.03.
P15: 300m, 60m aj, seiväs, pituus, 4 x 100m
T15: 300m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, 4 x 100m
P14: 300m, 60m aj, pituus, keihäs
T14: 300m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs
P13: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus, 4 x 100m
T13: 1000m, 60m aj, korkeus, keihäs, 4 x 100m
P12: 1000m, 60m aj, kuula
T12: 1000m, 60m aj, pituus, keihäs
P11: 1000m, 60m aj, pituus, keihäs, 4 x 100m
T11: 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, 4 x 100m
P10: 1000m, 60m aj, keihäs
T10: 1000m, 60m aj, pituus

