Klass

Banlängd

Vilka får springa

Föranmälan

Långa banan, 21.0 km, Starttid 10:30 (NYTILLKOMMEN BANA 2019!!!)
Män
21.0 km
Män födda 2002 eller tidigare
160 kr
Kvinnor
21.0 km
Kvinnor födda 2002 eller tidigare 160 kr
Mellan banan, 10.0 km, Starttid 11:15 (NY BANDRAGNING 2019!!!)
Män
10.0 km
Alla män
140 kr
Kvinnor
10.0 km
Alla kvinnor
140 kr
Korta banan, 4.8 km, Starttid 11:15
Män
4.8 km
Alla män
Kvinnor
4.8 km
Alla kvinnor
P16
4.8 km
Pojkar födda 2003 - 2004
F16
4.8 km
Flickor födda 2003 - 2004
Ungdomsloppet,
P14
F14
P12
F12
P10
F10

1.5 km, Starttid 10:45
1.5 km
Pojkar födda 2005 - 2006
1.5 km
Flickor födda 2005 - 2006
1.5 km
Pojkar födda 2007 - 2008
1.5 km
Flickor födda 2007 - 2008
1.5 km
Pojkar födda 2009 eller senare
1.5 km
Flickor födda 2009 eller senare

Knatteloppet, 550 m, Starttid 10:15 (ingen tidtagning)
Pojkar och flickor födda 2011
Knatteloppet
550 m
eller senare

Festivalloppet 2019
Lördag 31/8

120 kr
120 kr
60 kr
60 kr
60 kr
60 kr
60 kr
60 kr
60 kr
60 kr

50 kr

Promenadrundan, 4.8 km, Fri starttid 10:15 - 11:15 (ingen tidtagning)
Promenad
4.8 km
Alla
70 kr
Det är inte tillåtet att deltaga i flera klasser på samma sträcka.
Nummerlappar avhämtas vid starten från klockan 09:00 fram till senast 30min
före respektive start på tävlingsdagen.

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS LÖPARFEST I
STRÖMSNÄSBRUK
Anmäl dig idag. Senast 30/8.
Loppet ingår i Sunnerboklassikern.

Start och mål:
Som vanligt i Strömsnäsparken utmed ån Lagan mitt i centrala Strömsnäsbruk.

Resultat:
Resultaten anslås i målområdet samt på SK Graals hemsida (www.skgraal.se).

Föranmälan:
Föranmälan kan endast göras genom anmälan på SK Graal hemsida samt genom att
betala in anmälningsavgiften på bankgiro 879-0545 senast den 30 augusti. Glöm inte
att ange vilket namn, ort/klubb samt klass på den person som betalningen avser.
Anmälning efter detta datum tas endast emot som efteranmälan på
tävlingsdagen (se nedan).
Klubbar som anmäler fler än 5 deltagare kan skicka anmälningslista till
"festival@skgraal.se". Fakturering sker i efterhand.
OBS! Vid utebliven start återbetalas inte anmälningsavgiften!

Prisutdelning:
Sker i anslutning till målområdet.
Prisutdelning för Ungdomsloppet klockan 11:00.
Prisutdelning för övriga klasser klockan 13:00.

Efteranmälan:
Efteranmälan kan endast göras på tävlingsdagen fram till senast 1 timme före
respektive start. Betalning med kontanter eller Swish.
Efteranmälningsavgiften är ordinarie anmälningsavgift + 60 kr för alla över 16 år.
Ingen efteranmälningsavgift för knattar, ungdomar och promenadklassen.
Klasser & Banor:
Nytillkommen bana 2019 - 21.0km i utmanande terräng!
Ny bandragning för 10.0km (fd 10.8km)!
Tidtagning:
Elektronisk tidtagning med chip fäst på nummerlappen även i år!
Nummerlappar:
Avhämtas vid starten från klockan 09:00 fram till senast 30min före respektive
start på tävlingsdagen.
Parkering:
Vi rekommenderar att ni använder parkeringen bakom ICA Nära, dvs mittemot
Folkets Hus! Naturligtvis fri parkering.
Omklädning och dusch:
Strömsnässkolans gymnastiksal, kartor och information finns på tävlingsområdet.
GDPR:
Vid anmälan så godkänner man även publicering av sitt namn och resultat offentligt!

Priser:
Hederspriser till de främsta i varje klass samt ett flertal utlottade priser i
samtliga klasser.
Godispåse till alla fullföljande i Knatteloppet.
Specialgjuten Festivalloppsmedalj till alla som fullföljer.
Nytt banrekord för män respektive kvinnor på sträckan 4.8km belönas med
500 kronor.
Utlottning av en cykel bland fullföljande deltagare på 4.8km, 10.0km och 21.0km.
OBS! Den utlottade cykeln skall avhämtas personligen direkt vid prisutdelningen
klockan 13:00, annars sker ny dragning! Medtag lottsedeln ni fick vid nummerlappsutdelningen! Cykeln (värde 4000kr) är skänkt av Team Sportia i Markaryd!
Servering:
Finns i anslutning till målområdet.
Upplysningar:
E-post: "festival@skgraal.se"
Tävlingsledare Ola Hanzon 0733-204133
Övrigt:
Tävlingen är sanktionerad av Smålands Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundets regler gäller.
Deltagande sker på egen risk. Arrangören fritager sig allt ansvar för eventuellt
uppkomna skador.
Denna tävling ingår i Sunnerboklassikern. För att bli klassiker så skall du ha genomfört 4 av 5 lopp under året. De andra loppen är Annelundsrundan, Hallarydsloppet,
England Runt och Elmeloppet. Se även "www.sunnerboklassikern.se" för mer info!

Varmt välkomna till årets löparfest i Strömsnäsbruk!

