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Dag och tid:
Starttider:
Start & Mål:

I N BJ U DAN
Fredagen den 2 juli 2010 me
d första start kl. 18:45
Ungdomsklasserna kl. 18:45,
senior kl. 19.45
Kullaparken, Kisa

Klassindelning med distans
och starttid:
Män
5000m
Kvinnor
5000m
Män 50+
5000m
Kvinnor 50+
5000m
Flickor/Pojkar 15 födda 1995
-96
1500m
Flickor/Pojkar 13 födda 1997
-98
1500m
Flickor/Pojkar 11 födda 1999
-00
1000m
Flickor/Pojkar 9 födda 2001
eller senare 1000 m
Promenad
utan resultat
5000m
Stavgång
utan resultat
5000m

19:45
19:45
19:45
19:45
19:20
19:20
19:05
18:45
19:45
19:45

Anmälan
Kisa SK tillhanda senast må
ndag den 28 juni under adres
s Kisa Sportklubb Friidrott,
St. Torget 1, 590 40 KISA, alt.
E-post anmalan.stadslopp@
kisask.se
Obs! Vid anmälan via mail är
den endast godkänd om bekrä
ftelse erhållits.
Anmälningsavgift 100 kr för
Senior, 50 kr för ungdom och
400
kr för ett lag vilket sätts in på
bankgiro 5506 - 4687 KISA
SPORTKLUBB FRIIDROTT
.
Vid anmälan skall information
om Namn, Klass, Födelseår,
Förening/Företag och ev. Lag
Efteranmälan kan göras fram
tydligt framgå.
till 1 timma före starttid för akt
uell klass direkt på plats mot
avgift om 40 kr, hela summa
en förhöjd
n skall betalas direkt på plats.
Lag kan inte efteranmälas.
Efteranmälan Ungdomsklass
erna utan extra avgift i mån av
plats
Lag
Laget ska innehålla 4 deltagare
och distansen är 5 km, anmäl
ditt företag, din familj eller ett
kamratgäng!
Picknickpåse
Lag som fullföljer tävlingen till
delas en ”Picknickpåse” med
lite blandat som kan avnjutas
i trevliga Kullaparken.
Nummerlappar
Hämtas vid tävlingscentrat i
Kullaparken från 17:00.
Publikvänligt
Vi önskar mycket publik längs
hela banan! Då större delen av
banan går i centrala Kisa är det
för att se så mycket som möjlig
enkelt att förflytta sig
t. Det kommer att finnas Serve
ring med kaffe och fikabröd.
Omklädning
Det finns tillgång till omklädn
ingsrum och dusch i Bäckskol
an.
Priser
Priser till de 5 främsta i varje
ungdomsklass och 3 främsta
i seniorklasserna och 50+ mi
följer tävlingen samt utlottnin
nnesplakett till alla som fullg av priser. Backpris efter ca
1 km kommer delas ut till för
klassen.
sta man och kvinna i senior-

Välkomna önskar Kisa Spor
tklubb
Vid frågor ring Stig Jonsson
0494-717 16

