Lag-UDM 2020, söndagen den 31 maj
Lag-UDM är en lagtävling som arrangeras i Småland för barn i åldern 11-15 år och i
år finns även möjlighet för lag från Blekinge att delta i tävlingen (men vi är med
utom tävlan). I 11- och 13-årsklassen avgörs tävlingen vid två tillfällen, medan det i
15-årsklassen endast är ett tillfälle som gäller.
Med anledning av rådande läge kommer första deltävlingen anordnas lokalt på
Västra Marks IP söndagen den 31 maj. Här tävlar endast 11-åringar och 13-åringar.
Andra deltävlingen kommer vara i Ljungby den 6 september.
Vid det första tillfället tävlar vi i följande grenar:
Mixklass 11 – 60 m, 400 m, höjd, längd, kula, boll, stafett 5 x 60 m
Pojkar och flickor 13 – 60 m, 200 m, 600 m, höjd, längd, kula, spjut, stafett 5 x 60 m
Tävlingsregler
• Ett lag måste bestå av minst tre deltagare där varje lag ställer upp med en
deltagare per gren.
• Varje 11- och 13-årsdeltagare får i lagtävlingen tävla i max två grenar +
stafett.
• Varje 15-årsdeltagare får tävla i max tre grenar + stafett. 15 års klassen
avgörs endast vid Match 2.
• I Mixklass 11 finns inga krav på antal pojkar eller flickor (pojkar och flickor
tävlar tillsammans)
Lokala regler vid första tillfället den 31 maj
För att det ska bli mer tävlingslikt, och för att barnen ska få chans att tävla i flera
grenar, kommer vi låta så många som möjligt i laget vara med och tävla i de olika
grenarna. Vi kommer däremot endast skicka in ett resultat per lag och gren.

Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och tävla så att vi åtminstone
kan ställa upp med ett lag i varje klass. Samtidigt behöver vi beakta reglerna om att
samla högst 50 personer vid evenemanget.
Frågor: Kontakta Magnus Jacobsson på telefon: 0738-663339 eller e-post:
jacobsson_magnus@yahoo.se

