
Världsungdomsspelen 9-11/7 2021 
 

 Fre 13-19 Lör 09-19 Sön 09-19  
 

Uppdaterat 21-06-08 

 

Män  100m, 200m, 400m, Häck 110m, Häck 400m 800m, 1500m 
-03  Höjd, Stav, Spjut Längd, Tresteg, Kula 
 

P 19  Häck 110m Kula 
02-03     
 

P 17  200m, Häck 110m, Häck 300m 100m, 400m, 800m 
04-05 Slägga* Höjd, Längd, Diskus*, Spjut Stav, Tresteg, Kula 
 

P 15  Häck 80m, Häck 300m 80m, 300m, 800m 
06-07 Slägga* Stav, Längd, Diskus*, Spjut Höjd, Tresteg, Kula 
 

P 13  200m 60m, 600m 

08  Längd Höjd, Stav, Kula 
 

P12  Längd 60m 
09 
 

Kvinnor  100m, 200m, 400m, Häck 100m, Häck 400m 800m, 1500m 
-03  Höjd, Stav, Längd, Spjut Tresteg, Kula  
 

F 17  200m, Häck 100m, Häck 300m 100m, 400m, 800m  
04-05 Slägga* Höjd, Längd, Diskus*, Spjut Stav, Tresteg, Kula 
 

F 15  Häck 80m, Häck 300m 80m, 300m, 800m 

06-07  Slägga* Stav, Längd, Diskus*, Spjut Höjd, Tresteg, Kula 
 

F 13  200m 60m, 600m 
08  Längd Höjd, Stav, Kula 
 

F12  Längd 60m 
09 
 

 Slägga och diskus avgörs på Slottsskogsvallens kastplan utanför Friidrottens Hus 

 
ANMÄLAN  Anmälan öppnas den 11 juni kl 09.00 på www.trackandfield.se  

Starkt begränsat antal deltagare per gren! Grenarna stängs och rödmarkeras 
när de blir fulltecknade. Sista anmälningsdag 28/6. 

      OBS! Max tre grenar per deltagare tillåtet i år. Då får fler chansen. 
       Ange årsbästa (2021 eller 2020) i samtliga grenar för korrekt seedning. 
 

ANMÄLNINGSAVGIFT 120:-/gren i samtliga åldersklasser. 200:- i lopp med farthållare. Efteranmälan 
endast i ytterst begränsad omfattning i mån av plats mot dubbel avgift. 
Fakturering sker i efterhand. ÖIS Friidrott bankgiro 886-0017 

 

GRENPROGRAM På grund av pandemin och de regler och begränsningar som gäller är 
programmet begränsat vad gäller såväl åldersklasser, grenar som deltagarantal. 

 

HEMSIDA  www.vuspel.se  Inbjudan, logiförslag, startlistor, tidsprogram, PM, resultat mm 
 

KVALGRÄNSER KAST Normalt har vi kvalgränser i långa kast på grund av det stora deltagarantalet, 
       I är väljer vi att inte ha några sådana. Vi ber er dock bestämt att inte anmäla  
     några rena nybörjare i dessa grenar eftersom vi endast kan ta emot ett 
      begränsat antal deltagare i år. 

http://www.trackandfield.se/
http://www.vuspel.se/


 

LOGIFÖRSLAG Sedan några år tillbaks samarbetar vi med Scandic Hotels som erbjuder 
rabatterade priser på samtliga sina 7 hotell i Göteborg. Detaljerad information 
varje hotell finner du på vår hemsida under LOGI. 
Vi rekommenderar även Göteborgs Vandrarhem på Mölndalsvägen 23,  
tel 031-401050. Ange bokningskod VU21 för rabatterat pris. 
 

MAT Endast en enklare kioskservering under tävlingen detta år. 
 
INFORMATION Per Crona tel 070-6151487, per.crona@ois.se  
  ÖIS kansli tel 031-415775 (Jonathan Carbe), friidrott@ois.se  
 
 
Vi är mycket glada över att kunna arrangera VU-spelen 2021 med tanke de avsevärda svårigheter och 
begränsningar som pandemin har förorsakat idrottsrörelsen de senaste 15 månaderna.  
 

Dock måste vi understryka att det blir en annorlunda tävling detta år. Vi kommer inte kunna ta emot alla de som 
önskar delta, framför allt i de yngre klasserna. Anmäl Er i max tre, helst endast två grenar per deltagare. Då får 
fler chansen att tävla. Var noga med att anmäla eventuella återbud åtminstone fram till 1 juli så att vi kan plocka 
in någon annan istället. 
 

Programmet är utformat utifrån gällande regelsystem om maximalt 150 aktiva på arenan vid varje tillfälle. 
Vi räknar inte med att kunna släppa in någon allmän publik utöver tränare, ledare samt en och annan chaufför. 
Man kan alltid hoppas på lättnader i bestämmelserna den 1 juli, men det kan vi inte räkna in i nuläget. 
 
Många grenar kommer bli fulltecknade väldigt fort, kanske redan första dagen anmälan är öppen. Några kommer 
bli besvikna, men kom ihåg att vi arrangerar en precis så stor tävling som vi har tillåtelse att göra. 
 
 

Fredag 11 juni kl 09.00 öppnar vi anmälan! 
Detta sker via www.trackandfield.se 

 
 

Ni är alldeles oerhört välkomna till Ullevi i juli! 
 

 

www.vuspel.se 
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