Oavsett Farten! Vinn Maten! 15 sep 2020
Vi hälsar dig varmt välkommen till Oavsett Farten! Vinn Maten! Ett lopp som passar för ALLA som
arrangeras av Ica Blå Center och STC Tour!
Vi har anpassat tävlingen så vi följer alla krav och restriktioner som behövs under rådande omständigheter.
-

Starttider med ett maximalt antal i varje.
Nummerlappar hämtas i förväg.
Ingen efteranmälan.
Tillåtet att vara på det uppmärkta tävlingsområdet bara i samband med start & målgång.
En sluss för insläpp och en annan sluss för att lämna området.
Vi uppmanar alla att hålla avstånd och följa det restriktioner som finns.
Vi ber om förståelse för att det inte är tillåtet att hänga kvar i området efter avslutat lopp.
INGEN Publik tillåten i år!

Anmälan:
Görs via hemsidan: https://race.se/sv/races/6546/about
Avgiften för anmälan är 350 kr/deltagare för springa/gå 9 km.

Starttider:
15.45
17.00
18.15
19.30
Fikaförsäljning:
Parkering:
Omklädning:
Toalett:

Finns ej.
Vid motionsspåret på vänster sida på väg upp till tävlingsområdet, EJ TILLÅTET
att parkera vid tävlingsområdet.
Finns ej.
Finns.

Nummerlapp:
Den hämtas på Köpmangatan 41 i Östersund. Inne på gården mellan Brunkullan och
Jaktstugan.
Tider att hämta nummerlappar:
måndag: 10.00 - 15.00
tisdag: 8.00 - 9.30

Utlottning/Prischeckar:
Utlottningspriser på nummerlappen! - Sker digitalt via ICA Blå Centers FB sida onsdag 16/9 kl. 15.30
Prischeckar till de tre första i dam resp. herrklass på 9 km – Kontaktas via mail efter loppet.
1:a – 1500 kr
2:a – 1000 kr
3:a - 500 kr

Överdragskläder:
Ansvarar ni själva för på tävlingsområdet.

Hundar och barnvagnar:
De tävlande som planerat att springa med barnvagn/hund ska starta sist i startledet. Detta p.g.a. risken för
olyckor. Tävlande som går med barnvagn bör ha god uppsikt bakåt för de springande som passerar i hög
fart. Undvik att gå i bredd med flera barnvagnar.

Bansträckning:

Banan går på asfalterat underlag cykelvägar och gator. Banfunktionärer och märkning ska se till att alla
hittar runt och tar sig i mål.

Vätskekontroller:
Finns ej i år.

Resultat:
Du kan följa tävlingen via liveresultat på www.stctour.se i dator eller mobil.

Deltagarlista:
Funderar du på om kompisen har anmält sig eller vilka som du ska springa eller gå mot. Klicka på Resultat
på hemsidan för att se vilka som är anmälda.

Tävlingsledare:

Peter Boije
070 – 581 31 99
peter.boije@stc.se

Arrangörer: STC och Möringan AB

