Tävlings-PM Löparfesten i Skanör-Falsterbo 2018
Klasser:

Pojkar och flickor i Papricaloppet. Män och Kvinnor i övriga lopp.

Starttider:

Kl 11.30
Kl 11:45
Kl 12.00
Kl 12.15
Kl 12.30
Kl 12.35
Kl 13.00
Kl 13.50
Start och mål:

Uppvärmning:

Ca 10 minuter före respektive starttid sker uppvärmning i närheten av starten.

Nummerlappar:

Nummerlapp ska bäras synlig på bröstet.

Papricaloppet. Flickor 7-12 år (födda 2006-2011)
Papricaloppet. Pojkar 7-12 år (födda 2006-2011)
Papricaloppet. Flickor och Pojkar 5-6 år (födda 2012-2013)
Papricaloppet. Flickor och Pojkar upp till 4 år (födda 2014 eller senare)
Here We Go 5an (gröna nummerlappar). Kvinnor och Män
Here We Go 5an (Promenad/Stavgång) - (gröna nummerlappar). Kvinnor och Män
EKO½Maran (blåa nummerlappar). Kvinnor och Män
Skanörsmilen (gula nummerlappar). Kvinnor och Män
Ryttarstadion, Falsterbo.

Nummerlappar/Chip hämtas ut:
 På torget i ToppenGallerian, Höllviken, den 13 och 14 september kl 15.00-18.00.
 På startområdet från kl 10.00 på tävlingsdagen fram till senast en timme före start.
Startlista/-nummer publiceras senast den 9 september på www.loparfesten.se och på startområdet på
tävlingsdagen.
Tävlingsregler:

Löparfesten i Skanör-Falsterbo är en tävling sanktionerad av Svenska Friidrottsförbundet och genomförs i
enlighet med SFIF: s regler för långlopp. Samtliga löpare deltar på egen risk.

Banorna:

EKO1/2Maran, Skanörsmilen och Here We Go 5an är kontrollmätta av Per Månsson, Skånes Friidrottsförbund. Underlaget är mix av asfalt och hårdpackat grus. Starten är på gräs.
 EKO1/2Maran är 21 097,5 meter. Två varv* runt Skanör-Falsterbo.
 Skanörsmilen är 10 km. Ett varv runt Skanör-Falsterbo.
 Here We Go 5an är 5 km. Ett varv runt Falsterbo.
OBS! EKO1/2Maran är en två-varvs-bana där det första varvet är ca 11 km och det andra varvet ca 10
km. De båda varvens bansträckningar skiljs åt vid ca 2 km på det första varvet och vid ca 18,5 km på det
andra varvet. Det andra varvets bansträckning är densamma som Skanörsmilen.
Löpning sker på vägens vänstra sida om inget annat anges. Följ blå markering på vägbanan. Undvik löpa i
bredd. Se upp för andra trafikanter, cyklister, bilar mm. Vägar är inte avstängda för övrig trafik, förutom
Clemensagervägen vid start- o målområdet.


Papricaloppet för 7-12 år är ca 1,3 km och Papricaloppet för 6 år och yngre är ca 500 m.
Bansträckningen är i bilfri miljö runt Ryttarstadion. Underlaget består till stora delar av gräs samt
även av grus och asfalt.

Vätska:

Tre vätskekontroller finns utplacerade längs EKO1/2Maran och Skanörsmilen.
Deltagare i samtliga lopp får vätska vid målgång.

Om du avbryter:

Ta dig till en vätskekontroll eller mål. Meddela att du avbrutit och återlämna nummerlapp/chip.

Toaletter:

Toaletter finns på start- och målområdet och efter ett varvs löpning på EKO1/2Maran.

Omkläd./dusch:

Omklädningsrum med dusch vid Tångvallaskolan, se skyltar.

Sjukvård:

Läkare och sjuksköterska finns på start- och målområdet.

Väskinlämning:

Väsk- och värdesaksinlämning finns på start- och målområdet.

Parkering:

Parkering finns intill start- och målområdet (se skyltar) och vid Strandbaden.

Vägbeskrivning:

Se www.loparfesten.se. Kollektivtrafiken stannar ca 700 m från start och målområdet

Priser:

Medalj till alla som genomför loppet. Vandringspris till segrarna i EKO1/2Maran.
Pris till de främst placerade i EKO1/2Maran, Skanörsmilen och Here We Go 5an.
EKOVENT delar ut hederspriser till segrarna i EKO1/2Maran.
100-tals priser lottas även ut på startnumren.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter respektive lopp.

Resultatlista:

Tider kan sökas upp via egen smartphone. Det finns även datorer vid efteranmälan för dig som inte har
smartphone. För EKO1/2Maran, Skanörsmilen och Here We Go 5an gäller nettotider. För Papricaloppet
gäller bruttotider. Tiderna publiceras på www.loparfesten.se.

Servering:

Servering finns på start- och målområdet.

Kontakt:

E-post finish@telia.com

Hjärtligt välkommen lördagen den 15 september 2018!

