PM Karlskrona Stadslopp 2017
Varmt välkomna hälsar OK Orion med samarbetspartners!
Klasser

5km

10km

Herrar
P16
P13
Damer
F16
F13

Herrar
Damer

Arena

Vi delar arena med Karlskrona Skärgårdsfest. Det innebär att mål och
infoltält hittas på Stortorget mitt i Karlskrona. Ingång sker i första hand från
Ronnebygatan via Klaipedaplatsen.

Parkering

Det finns ingen officiell parkeringsplats, istället uppmanar vi deltagare att
utnyttja Skärgårdsfestens befintliga parkeringsytor eller kollektivtrafik – det
finns bland annat en smidig busshållplats på Parkgatan ett par hundra
meter från arenan.

Nummerlappar &
Stadsloppströjor

Samtliga deltagare i Karlskrona Stadslopp ska bära nummerlapp.
Nummerlappen är personlig och på den sitter ett chip som används för
tidtagning. Nummerlappen hämtas ut i infotältet vid entrén till Karlskrona
Skärgårdsfest på Stortorget.
Nummerlappsutdelningen är öppen 13:00-18:00. Kom i god tid,
nummerlappen bör hämtas ut senast en timme innan start. När du hämtar ut
nummerlappen räcker det att ange namn och startnummer, men ta med ID
för säkerhets skull.
Deltagare som anmält sig senast 3:e juli kan hämta ut varsin
stadsloppströja. Dessa hämtas samtidigt som nummerlapparna. Storleken
som angavs vid anmälan är den som gäller.

Efteranmälan

I mån av plats finns det möjlighet att efteranmäla sig till loppet på arenan.
Efteranmälan kostar 300:- för herr- och damklass, 150:- för
ungdomsklasser.

Värdeförvaring

När din nummerlapp är uthämtad kan du lämna in mindre väskor och
värdefulla objekt i infotältet.

Uppvärmning

Uppvärmning med Wellness Studio vid Ristorgstrappan. 18:10 för 5km och
18:40 för 10km.

Start

Starten är belägen strax sydväst om torget, nedanför Ristorgstrappan.
18:30 Start 5km.
19:00 Start 10km.
Speakern kommer att annonsera när starten närmar sig, men det är
löparens ansvar att hitta starten och infinna sig tid.

Vätskestation

Vätska efter 3,9km (5&10km) samt 8,9km (10km)

Mål

Målgång sker på Stortorget. I mål serveras vatten, banan och kexchoklad.
Fullföljande deltagare tilldelas även medalj.

Sigmasprinten

Med cirka 200m kvar till målgång passeras en mellantidsportal. Herr och
dam med snabbast tid från mellantidsportal till mål vinner en
specialgraverad Ipad från Sigma.

Prisutdelning

Prisutdelning på festivalscenen för de tre bästa i varje klass.
Prisutdelningen följer ett strikt schema och det är viktigt att alla som vet att
de ska ha pris infinner sig vid scenen i tid.
19:30
19:40
19:50
20:00

Samling vid scenen, ungdomsklasser
Prisutdelning Ungdomsklasser P16, P13, F16, F13
Samling vid scenen, herr och damklasser, samt Sigmasprinten
Prisutdelning herr- och damklasser samt Sigmasprinten
Samling vid scenen Ateas lagutmaning
Prisutdelning Ateas lagutmaning

Lottade priser

Utlottade priser hämtas vid separat prisbord (inte på scenen). Vinnarna av
utlottade priser anslås vid målgång och vid prisbordet. Håll ögonen öppna!

Dusch

Efter målgång kommer det att finnas tillgång till dusch i Sparresalen 500m
från arenan. Se karta. Duschen är öppen 19:00-21:00.

Resultat

Resultat publiceras löpande på arenan och på marathon.se:
Länkar till resultaten finns på www.karlskronastadslopp.se

Arrangör

OK Orion med samarbetspartners.

Huvudpartners

Karlskrona Skärgårdsfest
Atea
Wellness Studio
NKT

Samarbetspartners

EyeDo
Hemköp
Sigma
Interflora
BLT

Tävlingsledning

Philip Persson, 0708-442460
Johan Swartz
Peter Andersson
Gunilla Gustafsson
Yngve Magnusson

Hemsida

www.karlskronastadslopp.se

Kontakt

karlskronastadslopp@gmail.com

Lycka till!

Holmgrens Bil
Access Rehab
Maxi ICA Stormarknad
Askunga Dovvilt
Citygross
KNS Bilfrakt

