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Välkommen till Hörby Marknadslopp!
Parkering:

Parkering vid Lågehallarna. GPS 55.8552, 13.6526. Då Lågehallarna och
kringliggande ytor genomgår en omfattande renovering så är parkeringssituationen i år ansträngd. Vi ber er att ha tålamod och följa
funktionärernas anvisningar.

Omklädning:

Då Lågehallarna är stängda p.g.a renovering sker omklädnad före loppet
och dusch efter på Lågedammsbadet. Badet ligger precis bakom
Lågehallarna och kommer att hålla extra öppet för Marknadsloppets
deltagare fram till klockan 21. Tänk på att bassängerna inte är tillgängliga,
endast omklädningsrum och duschar.

Nummerlappar: Föranmälda löpare hämtar sina nummerlappar vid borden utanför
Lågehallarna. Startnummer finns på starlistorna som är anslagna i
anslutning till Lågehallarnas entre.
Efteranmälan:

Sker i Lågehallarnas entre från kl. 16:00 fram till start
3,4 km: 50 kronor
6,1 km och 12,6 km: 200 kronor

Kvitto:

De som önskar kvitto på avgiften säger till om detta vid betalning

Tidtagning:

Tidtagning görs med ett chip som i år är integrerat i nummerlappen. I år
behöver man alltså endast se till att nummerlappen sitter på plats (på
bröstet/magen).

Start:

Start sker från Lågehallarnas parkering i följande startgrupper.

18:30

Marknadsloppet 12,6 km Tävlingsklasser
M, M22, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65
K, K22, K35, K40, K45, K50, K55 K60, K65

18:40

Marknadsloppet 12,6 km
Motion Män och Motion Kvinnor

18:50

Marknadsloppet 6,1 km Tävlingsklasser
M70 och äldre
K70 och äldre

18:50

6,1 km Bil-Månsson Loppet
P14, P16, P18, F14, F16, F18, MMK,MKK (motion män och kvinnor
kort)

19:00

3,4 km CanCan loppet
P8, P10, P12, F8, F10, F12, GLL (Gå - Lunka - Löp)

Mål:

Målgång sker vid Folkets hus

Resultat:

Anslås på resultattavla vid målområdet
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Jubilarer:

Ni som springer Marknadsloppet för 10:e, 20:e, 30:e eller 40:e gången kan
anmäla detta i samband med att ni hämtar ut er nummerlapp. Efter målgång
tar ni kontakt med pristältet (intill scenvagnen) för jubileumsmedaljen.

Prisutdelning:

se separat PM

Deltagande:

Deltagarna ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig från ansvar för
uppkommen skada under deltagandet.

Frosta OK önskar er alla lycka till i loppet!

