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Välkommen till tredje upplagan av
succé evenemanget Leksand Centrum Loop!

17 augusti 2017
Tävlingsupplägg:

Individuella tävlingen:

Tävlingsformen består i att deltagarna skall genomföra så
många varv som möjligt på en 1 km bana. Varvräkning
samt växling mellan deltagarna i lagen sker med ett tidtagningschip.

Här ställer endast en deltagare upp. Denna person skall på
60 minuter hinna springa så många varv som möjligt.

Samling:
Tävlingsarenan är Torget mitt i Leksand. På torget sker
start, mål samt växling.

2-manna samt 4-manna lagtävlingen:
I dessa lagtävlingar är det fritt för deltagarna i lagen att
disponera varven som de vill. Alla deltagare i laget måste
genomföra minst ett varv. Alla deltagare skall bära nummerlapp.

Start:
Gemensam start för alla klasser klockan 18:30.
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Publikplatser med After Run på öppna restauranger runt hela Torget

www.centrumloop.com

Växlingsområde:
Nedanför scenen på Torget i Leksand.

start/
växling/
mål

Tidtagning:
Elektronisk chiptidtagning.

Anmälningsavgift: (inkl. mat och dryck)
Individuell start:
250 kr
2-manna lag:
500 kr
4-manna lag:
1000 kr

COOP

Vi ser gärna att barn och ungdomar aktiveras.
Ungdomar upp till 16 år för singel löpare eller lag där
bara ungdomar deltar är det 50 % på startavgiften.
I anmälningsavgiften ingår:
»»
»»
»»
»»
»»

Chiptidtagning med resultatservice
Dusch och bastu Leksandshallen
Varm mat med dryck
Goddiebag till alla deltagare
Vinstchanser på alla utlottningspriser

Anmälningslänk och information:
www.centrumloop.com

Sista anmälningsdag:

UN WOMEN:

Sista anmälningsdag är den 10 augusti för ordinarie pris.
Efter 10 augusti höjs priset med 25% på alla startavgifter

Som ett av få idrottsevenemang i Sverige så samarbetar
vi med UN Women nationell kommitté Sverige. Vi kommer att bidraga med 1 krona varvet för alla deltagare,
UN Women nationell kommitté Sverige kommer dessutom att medverka på plats och informera om arbetet de
gör för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.
Ni som deltagare kan också stödja deras arbete.
- Via anmälningssidan kan ni skänka direkt 100-200 kr
per person (kryssa i ”Charity” i anmälningsformuläret).

Omklädnad/dusch:
Vi samarbetar med Leksandshallen simhall spa och relax.
Vid uppvisande av nummerlapp så får ni komma in i simhallen för dusch och ombyte.

After Run 1:
I år har vi glädjen att kunna erbjuda en exklusiv sittning
hos en av våra samarbetspartners. COOP Leksand dukar
upp inne i butiken en trevlig middag för er löpare, samtidigt med det finns flera erbjudanden att ta del av i butiken.

Underhållning:
DJ Brasse sköter spakarna på ljud anläggningen på Torget.

Sponsorgatan:

After Run 2:
Passa på att gynna våra restauranger i Leksand genom att
få bra publikplatser på deras uteserveringar samt att de
håller öppet även efter tävlingen.

Vid torget kommer våra sponsorer finnas med utställning
aktiviteter och andra arrangemang. Besöka gärna dessa.

Frågor:
Hederspriser:
Priser till de tre första i respektive klass (individuellt både
dam och herr) sedan lottas en mängd priser ut bland
övriga deltagare.

Charitypartner:

Huvudpartner:

Mobil: 076-808 82 05
E-post: spiksevent@gmail.com.
Mer information: www.centrumloop.com.com

Matleverantör:

Sponsorer:
Functional Training
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