Datum och tid
Söndag 18 augusti 2019, start kl 15:00
Nummerlappar
Nummerlappar kan hämtas vid startområdet på Hasenplatsen, Åkersbergsvägen, från kl 12.00
Parkering
Rekommenderad parkering är Folkets Park vid Hjulkvarn
Omklädning och duch
Arena Älvhögsborg, Storgatan 1, Trollhättan
Toaletter
Toaletter finns vid starten och vid omklädningen.
Vätskekontroll
Det kommer att finnas två vätskekontroller med vatten och sportdryck längs banan samt vid
målgång.
Maxtid
Det finns ingen maxtid för loppet men trafiken vid målområdet är avstängd till kl 17:30 vilket
innebär att om man är ute längre än 2,5 timmar är man hänvisad till trottoaren och vanliga
trafikregler gäller.
Brutet lopp
Om du blir tvungen att bryta loppet, meddela närmaste funktionär som hjälper dig tillbaka till
starten.
Väskförvaring
Deltagare har möjlighet att lämna in väska till förvaring i anslutning till start- och målområde.
Förvaringen är övervakad men sker på egen risk.
Efteranmälan
Efteranmälan sker i mån av plats på tävlingsdagen. Pris för efteranmälan är 400 kr och betalning
sker antingen via Swish eller med kontant betalning.
Resultat
Resultat finns på hemsidan efter loppet. www.trollhattancitytrail.se
Priser
Alla som kommer i mål får medalj vid målgång.
Prispengar till de tre första; 10 000 kr / 2 500 kr / 1 000 kr (damer och herrar), samt utlottade
priser. Lista över utlottade priser sätts upp i målområdet.
Spurtpris
Tack vare Brunbergs kommer vi även i år ha två spurtpriser á 1000 kr. Givetvis till både damer
och herrar. Det första blir på Kopparklinten och det andra vid Olidan.
Prisutdelning
Prisutdelning sker ca 30 minuter efter att första löparen har kommit i mål.
Fotografering
Det kommer finnas fotografer längs banan och vid målgång för att ta bilder och filma loppet. Vi
förbehåller oss rätten att lägga ut materialet på hemsidan och på våra sociala kanaler.
Tävlingsregler
Deltagande sker på egen risk. Tävlingen är sanktionerad av Svenska Friidrottsförbundet. Svenska
Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller.
Frågor
Har du frågor kontakta oss på info@trollhattancitytrail.se

