T-A SPRINTEN

2017
Trønder-Avisa sprinten ble første gang arrangert i 1994 og har vært et av de viktigste rekrutteringsstevnene for
friidretten i Nord-Trøndelag. Mange av våre beste utøvere startet sin idrettskarriere nettopp med TA-sprinten.
SAMARBEID MED SKOLER

FYLKESFINALE

Klubbene oppfordres til å inngå samarbeid med skolene i sine nærområder
om instruksjon/trening i friidrettsøvelsene og stimulere til deltakelse
i stevnene. Stevner kan også gjennomføres på dagtid, fortrinnsvis med
klubbene som arrangører, eventuelt med dommer-/funksjonær-bistand
på skolestevner.

Fylkesfinale blir arrangert på Guldbergaunet stadion i Steinkjer lørdag
19. august kl. 12.00 for klassene 11-14 år med de øvelsene som er satt opp.
De 12 beste i hver øvelse i kvalifiseringsstevnene er kvalifisert til finalen.
Dvs. 3 beste i hver klasse/øvelse fra sonestevnene er kvalifisert til finalen.
Hvis det er ledige plasser i enkelt-øvelser, tar friidrettskretsen ut utøvere
med utgangspunkt i resultater oppnådd gjennom sesongen, fram til
uttaket (ca. 1. august).

Det forutsettes at alle kvalifiseringsstevner gjennomføres i tråd med
friidrettens bestemmelser, men med stor vekt på veiledning og å formidle
gode friidrettsopplevelser.

SONESTEVNER
Det arrangeres sonestevner på 4 steder i kretsen. Disse arrangeres mandag
29.mai på Viosen stadion i Snåsa og Hegra stadion. 30.mai er det Beitstad
stadion og 1. juni på Moan stadion.
Utøverne kan i praksis delta hvor de vil, men det opp-fordres til at man deltar
på nærmeste sted. Påmelding gjennom idrettslag, skoler eller individuell
påmelding direkte til arrangør.
Klasser og øvelser:
8–10 år: 60 m, lengde, liten ball
11–12 år: 60 m, 600m, lengde, liten ball
13–14 år: 60 m, 600 m, høyde, kule

Klasser/øvelser:
11–12 år: 60 m, 600m, lengde, liten ball
13–14 år: 60 m, 600 m, høyde, kule
Det kan benyttes piggsko i finalen.

PREMIERING
Deltakermedalje til alle deltakere i Trønder-Avisa-sprintens kvalifiseringsstevner. I finalen er det medaljer til de tre beste i hver klasse/øvelse og eventuelt
deltakerpremier til utøvere som blir tatt ut uten å ha deltatt i sonestevner.
Kretskontakt om TA-sprinten: Geir Nordtømme, NTFIK 958 70 947.

Det er ingen startkontingent. Det kan ikke benyttes piggsko i sonestevnene.

SONESTEVNER
29.05.2017 kl. 18.00

29.05.2017 Kl. 18.00

30.05.2017 Kl. 18.00

01.06.2017 Kl. 18.00

Viosen Stadion
Starter: Eskil Skarland
Dommere: Aud Amdal,
Ragnhild Kroglund,
Arne Roger Øvereng.

Hegra stadion
Starter: Thomas Schiefloe,
Dommere: Ivar Nilsen, Per Frode
Bjørgen, Margrethe Dybvad,
Olav Einang.

Beitstad Stadion
Starter: Trond Gystad
Dommere: Joar Bergin, Ottar Kaldal,
Ann Helen Kolstad, Jean P. Sæther.

Moan fritidspark,
Levanger
Starter: Jostein Moksnes
Dommere: Anders Røflo,
Hans Vist, Tor Klevmo.

Snåsa il friidrett v/Laila Åsvold
Laila.asvold@gmail.com
Tlf: 951 67 009

Hegra IL/il Dalebrand
v/Gerda Vik Tlf 92 03 49 84
E-post: gerda.vik@ntebb.no
v/Kjell Olav Storlflor,
kolstor@online.no
tlf: 952 52 277

D

Beitstad IL v/Randi Bartnes
7730 BEITSTAD, Tlf. 951 55 537
rhbartne@online.no

Verdal FIK v/Steinar Bergsmo
Hanskemakergata 2
7650 Verdal, Tlf 93 82 50 35
bstei357@online.no

