Tävlingsplats

Hämta startkuvert

Efteranmälan

Start Lunnevi Idrottsplats
Race4Kids 14.00
Hammaröloppet 15.00
Ditt/ert startkuvert hämtas på Svensk Fastighetsförmedlings
kontor på Björkhagsgatan 6 i Skoghalls centrum. Du kan hämta ditt
startkuvert under följande tider:
Fredag 21/9 10.00-17.00
Du kan även hämta ut ditt startkuvert på Lunnevi under lördagen.
Vi är där från klockan 12.30
Efteranmälan sker på Svensk Fastighetsförmedlings kontor på
fredag eller på Lunnevi under lördagen.
Efteranmälan kostar 350krför Hammaröloppet, till Race4Kids
kostar det 100kr.
Kontant betalning eller Swish som betalas på plats.

Bansträckning

Funktionärer finns längs banan som även är markerad med pilar.
Karta över bansträckningen finns på hammaroloppet.se

Information

Alla tävlande uppmanas läsa tävlings PM:et noga före start,

Brutit lopp

Om du tvingas bryta loppet skall du snarast ta dig in till närmaste
funktionär eller till starten och meddelar att du brutit och lämnar
ditt tidtagningschip.
Tidtagningschip används för att registrera tiden. För att detta skall
fungera är det viktigt att det dels sitter korrekt monterat så det
registrerar dig när du går i mål.
Ta gärna hjälp av någon för att enklare få på chipet. När du gått i
mål tar funktionär av dig chipet. Borttappat chip kostar dig som
deltagare 500kr, så håll reda på det från när du hämtar ut det tills
funktionären tar av dig det.
När du går i mål får du en medalj.
Race4Kids deltagarna får en korv med bröd och en Vitamin Well.
Efter Hammaröloppet bjuder vi på Vitamin Well, kaffe från
Löfbergs och korv från Hemgården.

Målgång/chip

När du går i mål
och prisudelning

Resultat

För Hammaröloppet sker prisutdelning efter att sista deltagaren
gått i mål. Priser till de tre första i dam och herr klass på båda
distanserna. Ett antal utlottningspriser, har vi också. För att få sitt
pris måste man närvara på prisutdelningen.
Publiceras på hemsidan senast den 24/9.

Bilder

Vi kommer att ha en fotograf längs banan. Bilder publiceras veckan
efter Hammaröloppet.

Utveckling av tävlingen

Då vi har för avsikt att utveckla tävlingen så tar vi tacksamt emot
dina synpunkter kring hur arrangemanget kan utvecklas. Enklast är
det om du kontaktar oss på mail: hej@capakarlstad.se

