TÄVLINGS-PM Kistaloppet Virtual Run 2020
Tack för att du anmält dig till Kistaloppet Virtual Run som pågår mellan 19-30 september.
Datum och tider:
Du kan genomföra loppet när du vill under perioden 19-30 september.
Nummerlappar:
Ingen nummerlapp behövs detta år. Egen tidtagning via RaceOne. Vänligen se nedan.
Tidtagning:
Vi använder oss av appen RaceOne för att registrera din tid.
Gör så här:
1. Ladda ner appen RaceOne och skapa en användare / logga in med någon av de tillgängliga
inloggningsmetoderna
2. Sök upp ”Kistaloppet" och klicka in dig till loppets sida
3. Klicka “Jag är deltagare”
4. Ange loppkoden: KL2020 (startnummer behövs inte)
5. När du genomför loppet kan du använda appen för att ta tid.
Då trycker du först kör, kontrollera att du har bra GPS-signal och trycker sedan starta.
När du går i mål trycker du på stoppknappen och bekräftar att du är i mål.
6. Om du inte vill springa med mobil kan du ta tiden med annan enhet och sen lägga till tiden under
“Ditt resultat”.
Mer information kring RaceOne och hur man använder appen finns på raceone.se
Medaljer:
Alla som fullföljer får 2020-års specialdesignade medalj. Medaljen hämtas ut i Kista Gallerias
Postombud, mittemot Flying Tiger i Kistagången mot uppvisande av anmälningsbekräftelse.
Om du sprungit loppet på hemmaplan och inte har möjlighet att ta dig till Kista kan du få din medalj
hemskickad mot en frakt- och adminkostnad på 50 SEK.
Önskar du få din medalj hemskickad så swishar du 50 SEK till 123 401 6150 samt mejlar
info@kistaloppet.se och anger önskad leveransadress. Ange medalj i rubrikraden.
Övriga priser:
Alla som genomför loppet och delar sitt deltagande på sociala medier är med och tävlar om fina
priser från oss och våra partners.
Får att kunna vinna priser behöver du ha en öppen profil och använda hashtag #kistaloppet.
Efteranmälan:
Är möjlig i mån av plats t o m 30 september.
Arrangör:
Kistaloppet arrangeras av den ideella föreningen Löparakademin som bedriver
ungdomsverksamhet med löpning som redskap för personlig utveckling.

Läs mer på www.loparakademin.se
Tack till följande sponsorer som gör Kistaloppet möjligt:
Vasakronan
Klövern
Kista Galleria
Kungsleden
Stockholm Stad
Rinkeby-Kista Stadsdel
Nike
Svenska Bostäder
Säkerhet och eget ansvar:
Pga Covid-19 är det inte möjligt att arrangera ett traditionellt lopp och vi vill upplysa om att detta är
ett virtuellt lopp och därmed kommer banan ej att vara avstängd för bil, gång och cyckeltrafik. Det
är generellt en löpvänlig bana som många springer året runt men du som springer gör det under eget
ansvar och behöver vidta försiktighet och ha egen uppsyn över eventuella cyklister, andra löpare
och fotgängare som kan förekomma på banan. Vi rekommenderar att du håller dig på de aviserade
gångvägarna.
Banan:
Kistaloppets bansträckning helt unik och erbjuder en varierad löpupplevelse, du får under 10 km
uppleva stämningen längs miljonprogrammets höghus, Järvafältets fantastiska grönområden och ITklustret som gjort Kista världsberömt som norra Europas Silicon Valley.
Det kommer att finnas snitslar uppsatta på de kritiska ställena men vill du vara på den säkra sidan
bör du även kolla bankartan samt instruktioner (eget dokument) innan du springer. Banan kommer i
år inte att vara avstängd för allmänheten utan egen uppsikt gäller. Var extra försiktig och ta det lugnt
när du springer igenom Kista Galleria.
Bankarta:
https://gmap-pedometer.com/?r=7521497
Instruktioner
Se separat dokument

Start och Mål

STARTEN FÖR KISTALOPPET ÄR VID ÖVERGÅNGSSTÄLLET PÅ FÄRÖGATAN

MÅLET FÖR KISTALOPPET ÄR PRECIS UTANFÖR KISTA GROSSEN.

