
 

 

PM och Tidsprogram – Närkeracet  
  

  

Tävlingsplats: Tävlingen avgörs på Transtensvallen som har nylagda banor sedan 

tre år tillbaka. Det finns sex banor. Adressen är Idrottsvägen 1, Hallsberg.  

  

Återbud: Eventuella återbud måste meddelas jonathanwaern@gmail.com senast 

den 9 juli, annars debiteras deltagarens förening en trasselavgift om 

500kr/person/gren.  

  

Startlistor: Heatindelning kommer finnas tillgänglig på webathletics.se från och med 

lördag 9 juli.  

  

Nummerlappar: Du hämtar din personliga nummerlapp vid entrén senast en timme 

för grenstart. Uthämtning av nummerlapp räknas som avprickning.  

  

Avprickning: Ingen avprickning sker på plats utan hämtning av nummerlapp räknas 

som avprickning.  

 

Uppvärmning: Det finns intillliggande gräsytor och även ett löparspår i parkmiljö 

alldeles söder om arenan och gräsplanerna. 

  

Calling: Sker vid entrén till Transtensvallen 15 minuter före respektive heatstart. 

Ingen inpassering till banorna sker för aktiva förens heatet innan har passerat ut. 

Spikskor kan tas på i calling.   

 

Seedning: Grenar med många anmälda kommer seedas enligt friidrottsstatistiken 

med fokus på 2022 och 2021 års resultat. De åtta snabbaste plus pacer springer i A-

heatet på 800m och de 17 snabbaste plus pacer springer i A-heatet på 5 000 m.  

  

Utpassering/utmarsch: Efter avslutad tävling skall den aktive avlägsna sig från 

tävlingsområdet till anvisat område där kläderna mm kommer finnas.  

 

Avancemang: De två bästa i varje heat + två tider avancerar till finalen i M 100m. 

 

Priser: Endast prispengar till respektive dam och herrsegrare på 800m och 5000m 

som är särskilt utvalda grenar av friidrottsförbundets prestationscentrum. 3 000 kr 

erhåller segraren, samt att en bonus på 1 000 kr kan betalas ut under förutsättning 

att vinnaren slagit gällande banrekord. M 800m 1.52,20, K 800m 2.05,63, M 5 000m 

13.56,73 och K 5 000m 16,58,16.  

 

Resultat: Liveresultaten kan följas på https://webathletics.se/events/236 

  

https://webathletics.se/events/236


Toaletter: Finns precis innanför entrén och i omklädningsrummen.  

  

Omklädning: Finns en ingång för kvinnor och en ingång för män.  

 

Servering: Det kommer grillas hamburgare från Kronfågel och alla deltagare kan mot 

uppvisande av nummerlappen erhålla en burgare utan kostnad. I övrigt kommer 

serveringen vara mycket enkel med bland annat kaffe och korv. 

    

Deltagarens ansvar: Inte resa eller närvara – utan istället stanna hemma om man 

upplever sjukdomssymptom eller är sjuk.  

 

Tidsprogram:  

17:30 100m kvinnor 

17:40 100m män försök 

17:55 400m H kvinnor 

18:10 400m kvinnor 

18:15 400m män Heat B 

18:20 400m män Heat A 

18:30 800m kvinnor Heat A 

18:38 800m män Heat A 

18:46 800m män Heat B 

18:53 800m kvinnor Heat B 

19:00 800m män Heat C 

19:15 100m män final 

19:30 5000m män Heat B 

19:55 5000m kvinnor (ev mix med män Heat B, bestäms närmare tävlingsdagen) 

20:20 5000m män Heat A 

 

Varmt välkomna till Hallsberg hälsar Stocksäters IF,  

KFUM Örebro Friidrott och Närkes Friidrottsförbund!  


