
Tidsprogram och PM – Närkeracet 
 
   
Starttid  Klass/Gren Calling 

17:00 K 800m A-final 16:45 
17:10 M 800m A-final 16:55 
17:20 M 800m B-final 17:05 
17:30 K 800m B-final 17:15 
17:40 M 800m C-final 17:25 
17:50 M 800m D-final 17:35 
18:00 Ev 800m C/E-final 17:45 
18:20 M 5000m C-final / K A-final 18:05 
18:45 M 5000m B-final 18:30 
19:10 M 5000m A-final 18:55 
19:30 Ev 5000m D-final/ K A-final 19:15 

 

Tävlingsplats: Tävlingen avgörs pa ̊Transtensvallen som har nylagda banor sedan 
två ar̊ tillbaka. Det finns sex banor. Adressen ar̈ Idrottsvägen 1, Hallsberg.  



Deltagarens ansvar: Inte resa eller nar̈vara – utan istal̈let stanna hemma om man 
upplever sjukdomssymptom eller ar̈ sjuk. Vara lyhor̈d for̈ och fol̈ja myndigheternas 
rekommendationer. Detta innefattar bland annat symtom som hosta, snuva, halsont 
eller feber. Tan̈k pa ̊att hal̊la avstan̊d till varandra. Fol̈j arrangor̈ernas information och 
instruktioner och under sitt deltagande agera pa ̊ett saẗt som underlaẗtar for̈ 
arrangor̈en att genomfor̈a en sak̈er tav̈ling.  

Entré till arenan: In och utpassering till tävlingsarenan sker endast via huvudentrén 
Vid behov kommer vi att behöva begränsa antalet personer inne pa ̊arenan. 

Tran̈are och publik: Är välkomna in och uppmanas hålla avstånd. 

Återbud: Eventuella återbud meddelas till: jonathanwaern@gmail.com, senast 
fredagen den 6 juli. Viktigt för att heatindelningen ska bli rättvis!  

Startlistor: Heatindelning kommer finnas tillgänglig pa ̊webathletics.se från och med 
fredag 6 augusti.  

Nummerlappar: Du hämtar individuellt ut din nummerlapp vid entrén.  

Avprickning: Uthämtning av nummerlapp vid entrén gäller som avprickning, senast 
60min före start. 

Calling: Sker just innanför entrén till Transtensvallen 15 minuter före respektive 
heatstart. Spikskor kan tas pa ̊i calling.  

Toaletter och omklädning: Finns i huset intill entrén. 

Kiosk: Försäljning av dryck och enklare förtäring kommer finnas på plats. Betalning 
sker via swish eller kontant. 

 

KFUM Örebro Friidrott, Stocksäters IF, Åsbro 
GoIF och Närkes Friidrottsförbund hälsar varmt 

välkomna till Transtensvallen! 


