
Kära lärare och ungdomar, varmt välkomna till Atleticum!

Lite förberedande information inför
Malmö Skolmästerskap, 17 nov och 18 nov 2021

Även i år kör vi Malmö Skolmästerskap uppdelat på två dagar!

Onsdag den 17 november deltager elever från:  
Kommunikationsskolan, Kroksbäcksskolan, Malmö International School,  
Ribersborgsskolan, Rörsjöskolan, Videdalsskolan, Ängsdals skola och Ängslättskolan
 
Torsdag den 18 november deltager elever från:  
Djupadalsskolan, Geijerskolan, Glasbruksskolan, Hermodsdalsskolan, Linnéskolan,
Mellanhedsskolan, Montessorigrundskolan Maria, Sundsbroskolan, Sveaskolan och  
Västra Hamnens skola

För att skapa bättre ordning i hallen har vi tilldelat alla skolor en plats på Atleticum.  
Det finns en karta över Atleticum med era respektive samlingsplatser. 
Se hemsidan www.mai.se/malmoskolmasterskap

Det kommer finnas lättare förtäring i form av mackor, korv och  
dricka till försäljning under dagen.

Det är viktigt att alla visar respekt mot varandra och 
för de förhållningsregler som finns:
	Lyssna på speakern.

	Håll avstånd till banorna när ni hejar.

	Ät på de hårda eller skyddade ytorna (inte direkt på banan).
 Medtagen mat får även ätas vid borden i cafeterian.

	Håll er utanför avspärrningarna. De är till för er egen säkerhet och  
 för att skydda utrustning. Det hjälper oss att hålla tidsschemat och  
 det blir mindre störningar för de tävlande.

	Släng skräp i papperskorgarna.

https://www.mai.se/malmoskolmasterskap


	Alla deltagare ska bära nummerlapp.

	Nummerlapparna hämtas ut av ansvarig från varje skola från kl 08.00 
 i cafeterian på Atleticum.

	Deltagarna skall vara på resp. tävlingsplats för UPPROP före grenstart.

	På 60 m går de 8 bästa tiderna till finalen.

	3 längdhopp och 3 kulstötar. Längdhopp med hoppzon utan krita.

	Vikten på kulorna är 3 kg för årsklass 6 pojkar och 2 kg för övriga årsklasser.

	Höjd är vid 60 m-målet. 

	Ettan, tvåan och trean till prisutdelning efter avslutad gren.

	Ev. omklädning på Atleticum.

	Längd 1 är närmast styrkerummet och Längd 2 är närmast starten på 60 m. 

	Kula 1 är vid starten på 60 m och Kula 2 är längst ner till höger i hallen. 

Tack för att ni visar hänsyn och respekterar våra regler.

Lycka till! 
 
Med vänlig hälsning 
 
MAI

INFO TILL DIG SOM ÄR DELTAGARE


