Tävlingar
Generellt
För att tävla för IF Vingarna måste medlems- tränings- och tävlingsavgifter betalas.
IF Vingarna betalar anmälningsavgiften till tävlingar.
Eget ansvar att anmäla sig till hemma tävlingar samt utanför. Vid efteranmälan
betalar den aktive själv merkostnaden. Kan man inte vara med på en tävling där man
är anmäld gäller att man själv står för anmälningsavgiften om man ej har giltigt skäl
till att utebli (sjukdom eller skada).
Vid tävlande för IF Vingarna används klubbkläder. Vingarna tröja samt svarta byxor.
Har man inte en klubbtröja funkar det med en blå tröja.
Den aktive ska följa Svenska Friidrottsförbundets regler beträffande doping.
Norrlandsmästerskap
Fr om P/F13 får åka på dessa tävlingar som främst är en lagtävling. Gemensam resa
och logi brukar ordnas. Klubben och Ångermanlandsfriidrottsförbund står oftast för
kostnaden men den enskilde kan ibland få stå för en del kostnad. Alla som tränar och
tävlar för klubben är välkommen till tävlingen.

Större tävlingar som SM
IF Vingarna anser att deltagande i mästerskapen är att representera klubben. Den
aktive ska satsa på sin idrott med tränings- och tävlingsplanering inriktad på svenska
mästerskap. Vara i form, skadefri och motiverad att prestera sitt bästa. Vara van att
tävla. Inga kvalgränser för P/F 16 och 15 men den aktive ska känna sig bekväm med
att tävla. Friidrottsstatistiken och tidigare årsstatistik är ett hjälpmedel för att se om
den aktive är redo att tävla i stora sammanhang, den aktive behöver inte ligga bland
topp 20 men man ser ungefär vad som krävs för att ta sig till final.
Styrelsen och aktuell tränare beslutar i samråd vem/vilka som är redo för SM enligt
kriterierna ovan och erbjuder den aktive att tävla för IF Vingarna.
Extra kostnader vid tävlingar på annan ort som resa och logi kan klubben bidra med
till viss del. Hur mycket diskuteras vid varje tillfälle.

