
TÅRNBY GAMES 2017 

Velkommen 

Amager Atletik Club har igen fornøjelsen at byde velkommen til Tårnby Games. 

Stævner er åbent for alle lige fra miniatleter til seniorer. 

Stævnet var igen i 2016 årets største stævne i Danmark med bred deltagelse af 

ungdom og senior, elite og ikke elite og hele 2195 anmeldte star 

Hvor og hvornår 

Stævnet afvikles lørdag den 6.maj 2017 kl. 12.00 og søndag den 7.maj 2016 kl. 

10.00 

Tårnby stadion ligger på Gemmas Alle 41 i Kastrup/Tårnby. Kommer i med bil er 

det afkørsel 18 på motorvejen mod lufthavnen. Tårnby station ligger kun 400 m 

fra stadion. 

Øvelsesrække 

Der er nedenstående omfattende øvelsesrække m/k at vælge i mellem: 

Lørdag den 6. maj 

10/11 år         60m hæk – 60m – 400m- kugle – længde 

12/13 år         60/80m hæk – 80m – 600m -længde – diskos 

14/15 år         80/100m hæk – 100m – 800m – højde – diskos – spyd 

16/17 år         100/110m hæk – 100m -800m – højde – diskos – spyd 

18/19 år         100/110m hæk – 100m -800m – højde – diskos – spyd 

senior            100/110m hæk – 100m -800m – højde – diskos – spyd 

Søndag den 7. maj 

4/5 & 6/7 år   40m – bold – længde 

8/9 år             60m – 400m – kugle – længde – bold 

10/11 år         100m – 800m – højde – bold 

12/13 år         200m – 1500m – højde – kugle – spyd 

14/15 år         200m – 1500m – længde – stang – kugle – hammer 

16/17 år         200m – 3000m – længde – stang – kugle – hammer 

18/19 år         200m – 3000m – længde – stang – kugle – hammer 

senior            300m – 3000m – længde – stang – kugle – hammer 



Der løbes indledende heat og finale på 60-80-100m + hæk. Ved mere end 36 

deltagere i sprint vil der også være semifinaler. 

I øvrige løbeøvelser er tider afgørende for placering. 

Finaleforsøg til de 6 bedste i længde og kast. 

3 forsøg i længde og boldkast for miniatletik 4/5 & 6/7 år. 

Præmier 

Der er medalje til alle miniatleter – hos ungdom 8-17 år medalje til nr 1-2-3 – 

hos junior & senior præmie til alle vindere. 

Lodtrækningspræmier begge dage til ungdom – udtrækkes på startnummeret. 

“Tårnby Games pokal” – der uddeles en pokal til stævnets bedste præstationer 

d/p. 

“Tårnby Games Challenge” – to øvelser senior m/k, hvor der vil være flotte 

præmier til nr 1-2-3 (1500-1000-500 kr.). 

Øvelser for 2017 vil blive offentliggjort her senere. 

Der satses på gode deltagere her – udenlandske deltagere inviteres også. 

Der forventes en hel del svenske klubber til start ved stævnet som i de sidste år. 

Tidsskema m.v. 

Vejledende tidsskema LØRDAG 

Vejledende tidsskema SØNDAG 

Endeligt tidsskema vil blive tilsendt klubberne og lagt på klubbens hjemmeside 

den 29. april. 

Der er naturligvis El-tid i alle løbeøvelser. 

Klubber fra DAF-Øst vil blive bedt om dommerhjælp efter antal starter, dog ikke 

ledertjanser. 

Der vil være salg af vådt/tørt/frugt/pølser på stadion fra bod til billige penge. 

Der vil være stand på stadion med salg sportsudstyr fra Global Sport. 

Der tilbydes gruppeovernatning på nærliggende skole. Pris 75 kr incl 

morgenmad – liggeunderlag/sovepose skal medbringes. 

Skal bestilles sammen med tilmelding og med samme frist. 

Startgebyr 

Miniatletik 3 øvelser – 70 kr. 

Ungdom 8-17 år – 50 kr. pr. øvelse 

Junior og senior – 80 kr. pr. øvelse 



Eftertilmelding efter den 24.april, kun hvis plads – mod dobbelt startgebyr. 

Udenlandske gæster skal betale kontant på stævnedagen. 

Tilmelding 

Tilmelding med angivelse af bedste resultat i 2016/17 i hvert fald i løbeøvelser, 

skal sammen med navn, årgang, øvelser og klub sendes senest den 24. april til 

Michael Christensen amageratletik@email.dk 

Husk at angive kontaktperson – en fra hver klub helst – med kontaktoplysninger. 

Information, resultater og stævneafregning sendes til denne. 

Send meget gerne tilmeldinger i MARS Excell ark. 

Du kan hente en fil HER 

Oplysninger 

Michael Christensen   2515 1159 

amageratletik@email.dk 

  

 


