Förslag till regelverk, Hallandsserien U18
Förslaget innebär både lagtävling och individuell tävling för 16- och 17-åringar med separata
tävlingar för pojkar och flickor. Avsikten är:
•
•
•
•
•
•

stimulera till fortsatt tävlande och nyrekrytering.
uppmuntra aktiva att prova ”nya” grenar
formatet på tävlingarna skall vara litet
skall gå att genomföra tävlingarna på ca två timmar
skall inte vara betungande vad gäller antalet funktionärer.
använda poängtabell för poängräkning

Förslaget innebär två eller fler tävlingstillfällen under säsongen. I varje tävling är programmet
ett häcklopp, en sprintdistans, en medeldistans, två hoppgrenar, två kastgrenar samt stafett.
D v s 8 grenar per tillfälle.
Bästa lagresultat i varje gren räknas in i lagtävlingen enligt poängtabell (internationell
mångkampstabell och den kompletterande ungdomstabellen)
I stafett 4x100 m räknas poäng med tabellen för 400m. Stafetterna ger relativt sett god
utdelning i poäng, men är lika för alla.
Lagtävling
Varje lag skall bestå av minst fyra och högst åtta deltagare/tillfälle. Varje deltagare får starta i
max två grenar plus stafett per tillfälle. För att ett lag skall räknas in i tävlingen måste det ha
minst fyra startande per tillfälle. Om en förening startar med mer än ett lag får lagmedlemmar
inte byta mellan lagen i de olika tävlingstillfällen. Däremot fritt att ta in nya deltagare i lagen.
Lagets bästa resultat (poäng) summeras till lagtävlingen
Startavgifter
500 kr/deltagande lag (d v s ett lags deltagande vid två tillfällen, 4-8 deltagare/tillfälle)
60 kr/individuell grenstart (ej lagdeltagande)
Anmälan
Lagen skall anmälas till arrangören sju dagar före tävlingsdag. Namn på deltagarna anmäles
tre dagar innan tävlingsdagen. Ändringar får göras en timme för tävlingens start. Stafettlag
anmäls med namn en timme före grenstart.
Prisutdelning
Lagtävlingen - direkt efter den sista tävlingen för säsongen.
Individuellt bästa poäng, per tillfälle. Prislistan är gemensam (mixad) för pojkar och flickor.
HFIF (fortsättningsvis hallandsklubbarna) står för plaketter till deltagarna i de två segrande
lagen och tre bästa individuella prestationerna per tillfälle.
Arrangörsklubbarna rekommenderas att dela ut ytterligare heders- och prestationspriser.
Genomförande
De korta avstånden mellan städerna i Halland borde göra det möjligt att genomföra tävlingar
på kvällstid. Erfarenhetsmässigt är det svårt att hitta tävlingsfria helger.
År 2020 skulle kunna börja med två matcher:
Match 1, förslagsvis i maj/juni med
200m, 800m, 300m häck, höjd, tresteg, kula och slägga samt stafett 4x100 m
Match 2, förslagsvis i augusti/september med
100m, 1500m, 100/110m häck, stav, längd, diskus och spjut samt stafett 4x100 m.

