Gångsporten kommer till Lund

Lund City Walk
Söndagen
18 oktober
1 och 2 km
5 km
Race walking (tävlingsgång) och Power walk
Start och mål vid Baravägen, Lund
Start för barn/ungdom klockan 11 (1 och 2 km),
vuxna klockan 11:30 resp. 12:15 (5 km)
Startavgift. 100 resp. 150 kronor.
För all information och anmälning sök på Facebook efter
evenemang och grupp Lund City Walk
eller ring mobil 073-9054568.

Välkomna!
Ett arrangemang av

..Per&AnnaKarin:::

med stöd av

Inbjudan till premiär av Lund City Walk, söndagen den 18 oktober.
Datum: söndag 18 oktober.
Start: barn/ungdom kl. 11:00, tävlingsgång vuxna kl 11:30, power walk vuxna kl. 12:15.
Start-och målplats: start vid Sofiagrillen, Baravägen och mål längre västerut på Baravägen.
Klasser, sträckor och avgifter:
Tävlingsgång vuxna H - från 17 t.o.m. 69 år - 5km - 150 kr.
Tävlingsgång vuxna D - från 17 t.o.m. 69 år - 5km - 150 kr.
Power walk vuxna H - t.o.m. 69 år - 5km - 150 kr.
Power walk vuxna D - t.o.m. 69 år - 5km - 150 kr.
Barn/ungdom t.o.m. 16 år - 1km - 100 kr.
Barn/ungdom t.o.m. 16 år - 2km - 100 kr.
Bana och markering: hela banan går på gång och cykelbana längs Baravägen, Kävlingevägen, Kung Oskars väg,
Getingevägen, Baravägen. Ett varv är 2,15 km långt. Fyra vänstersvängar i moturs varv. Barn/ungdom går längs
Baravägen och Kävlingevägen. De vänder efter halva sträckan och har mål på samma plats som start var. Pilar och
funktionär kommer att finnas i varje sväng.
Tidtagning: manuell tidtagning.
Anmälning: via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScolGZioTB2p0A8WgWRBB3yZ_jV7lLUexpklXwp-fHmLwWoA/viewform
Eller maila mig på per.mansson56@gmail.com
Samtidigt med din anmälan ska du också betala in startavgiften 150 kr för vuxna, 100 kr för barn/ungdom, senast en
vecka efter anmälan. Betalar gör du lättast via Swish till mobil 073-9054568 eller så sätter du in summan på
Handelsbankens konto, clearing 6759 konto 255 755 252
Sista anmälningsdag: är senast 15 oktober eller när 50 deltagare är anmälda.
Efteranmälning: ingen efteranmälning erbjuds.
Startlista: kommer att skickas till alla anmälda.
Parkering: vid Sofiagrillen (i begränsad mängd), Smörlyckans idrottsplats samt vid Victoriastadion.
Omklädning/dusch: inget erbjuds. Vid behov ring 073-9054568 för mer information.
Toaletter: vid Smörlyckans idrottsplats och vid södra entrén till begravningsplatsen, från Kung Oskars väg.
Väskor/värdesaker: ingen inlämning förekommer, ta endast med det nödvändigaste.
Nummerlapp: hämtas vid starten från 1 timma före start. Använd gärna egna nålar p.g.a. smittspridning.
Vätska: inget erbjuds. Ta med egen vätska för att minimera smittspridning.
Priser: något till alla barn/ungdom, lottade priser i vuxenklasser direkt efter målgång. Ingen prisutdelning.
Resultat: kommer att mailas till alla anmälda samt finnas på Svenska Gångförbundets hemsida.
Övrigt: det går utmärkt att komma med tåg till Lund och Lund City Walk. Lite mer än 1,5 km till startområdet. Vid behov
av övernattning finns hotell Djingis Khan (600 m från start). Ring 073-9054568 för mer information.

Corona-anpassning: Svensk Friidrotts ramverk runt Covid-19 gäller. Ramverket som gäller för svenska tävlingar från och
med den 14 juni statuerar att tävlingar skall arrangeras småskaligt och ansvarsfullt. Svensk Friidrotts ramar för tillåten
tävlingsverksamhet innebär att vi begränsar flödet av personer inne på tävlingsområdet till funktionärer och tävlande.
Tävlingsområdet omfattar max 50 personer vilket innefattar funktionärer och aktiva.
Deltagarens ansvar:
- Inte närvara utan stanna hemma om man upplever sjukdomssymptom eller är sjuk. Vara lyhörd för och följa
myndigheternas rekommendationer. Detta innefattar bland annat symtom som hosta, snuva, halsont eller feber.
- Inga personer som är 70 år eller äldre, eller tillhör någon av övriga riskgrupper, kan delta vid tävlingen, varken som
aktiv eller funktionär.
- Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig.
- Tänk på att hålla avstånd till varann.
- Följa arrangörernas information och instruktioner och under deltagandet agera på ett sätt som underlättar för
arrangören att genomföra en säker tävling.

Välkomna!

