
TÄVLINGS-PM  Kistaloppet Virtual Run 2021 

Tack för att du anmält dig till Kistaloppet Virtual Run som pågår mellan 10-17 oktober.  

Datum och tider:  
Du kan genomföra loppet när du vill under perioden 10-17 oktober. 

Nummerlappar och tidtagning:  
Ingen nummerlapp behövs detta år. Egen tidtagning via klocka eller löparapp. Efter avslutat lopp så 
rapporterar du ditt resultat via din raceprofil på raceid.com 

Medaljer:  
Alla som fullföljer får 2021-års specialdesignade medalj. Medaljen hämtas ut i Kista Gallerias 
Postombud, mittemot Flying Tiger i Kistagången mot uppvisande av anmälningsbekräftelse.  

Du kan hämtar din medalj från och med den 10 oktober tom 24 oktober. Postombudet är öppet 
mellan kl 8:30-20:00 på vardagar och mellan 10:00-18:00 på helger. 

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 

Säkerhet och eget ansvar:  
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 IT-
klustret som gjort Kista världsberömt som norra Europas Silicon Valley. 

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.  

GPX  
https://delafil.se/05708f951dc8dce8/onthegomap-10.2-km-route.gpx 

Bankarta:  
https://onthegomap.com/s/pq0cebl7 

Instruktioner 
Se separat dokument 

https://delafil.se/05708f951dc8dce8/onthegomap-10.2-km-route.gpx
https://onthegomap.com/s/pq0cebl7


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 

Start och Mål

STARTEN FÖR KISTALOPPET ÄR VID ÖVERGÅNGSSTÄLLET PÅ FÄRÖGATANMÅLET FÖR KISTALOPPET ÄR PRECIS UTANFÖR KISTA GROSSEN. 

http://www.loparakademin.se

