INBJUDAN TILL BOTTNARYDSKASTET
på Bottnaryds IP Lördag – Söndag 16-17 juni 2018
Internationell Elittävling i kast, 20:e upplagan, JUBILEUMSTÄVLING
Klasser och grenar:
Män: Kula, diskus, slägga, spjut
Kvinnor: Kula, diskus, slägga, spjut
P 19: Diskus, slägga
F 17: Slägga (OBS-tävling för UEM)
Anmälan: Senast fredag 8/6, (därefter dubbel avgift), med namn, födelseår, klubb, gren/grenar samt
års- och personbästa till:
e-post: gregermelin@hotmail.com
Uppge kontaktperson med tel-nr eller mail-adress.
OBS!!! Ev. återbud måste vara oss tillhanda senast 13/6, annars kommer vi att debitera en avgift
på 400:-. Vid sjukdom eller skada efter detta datum, meddela oss omg. så slipper ni avgiften.
Anmälningsavgift: 150:- per gren. Efteranmälan kan i mån av plats göras senast 1 timma före resp.
start, avgift 300:- per gren. OBS. Alla startavgifter faktureras resp. klubb i efterhand. Utländska
deltagare betalar kontant vid tävlingen.
Servering: Mat, korv, kaffe m.m. kommer att finnas på Idrottsplatsen. Vi bjuder alla tävlande på
mat, båda dagarna.
Logi: Vi har tyvärr inte alls tillgång till Pensionat Anneberg i år, eftersom hela pensionatet är fullbokat
för andra aktiviteter. Dessutom pågår Dreamhack-mässan på Elmia i Jönköping samma helg, varför
samtliga hotel i Jönköping är så gott som fullbokade redan. Vi uppmanar därför dom som önskar
övernattning att i 1:a hand själva kontakta Hotel Bogesund i Ulricehamn, tel 0321-15410, där det
fortfarande finns lediga rum, uppgiv ”Bottnarydskastet” vid bokning.
Kamratmåltid: Ordnas lördag kväll i Församlingshemmet, Bottnaryd, närmare besked lämnas i PM.
Dagsprogram:
Lördag 16/6:
Män: kula, diskus
Kvinnor: kula, diskus
P 19: diskus
Söndag 17/6:
Män: slägga, spjut
Kvinnor: slägga, spjut
P 19: slägga
F 17: slägga
Definitivt tidsprogram med PM kommer att finnas på vår hemsida så snart det är fastställt.
Övrigt: Vi har 3 st diskusringar på idrottsplatsen så att vi kan välja kastriktning efter
vindförhållandena.
Upplysningar:
Tävlingsledare Greger Melin, 036-20661, 0708-44 29 82, gregermelin@hotmail.com
Hemsida: www3.idrottonline.se/bottnarydsif-friidrott
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