Välkommen till Kivijärviloppet

Inbjudan
Till det 50:e Kivijärviloppet

Jubileumstävling
Lördag den 10 aug 2019
Av friidrottsförbundet sanktionerad terrängtävling. Deltävling i Norrbotten GP-serie

Klassindelning
12 km
•
•

Elitklass herrar utan åldersgräns
Elitklass damer utan åldersgräns

7.5 km
•
•
•
•
•
•
•
•

K 23 Damer
K 22 Damer Juniorer (födda 97-)
K 50 Damer
M 22 Herrar Juniorer (födda 97 -)
M 70 Veteraner
M 65 Veteraner
M 50 Veteraner
Motionsklass (damer och herrar)

5 km
•
•
•
•
•

F16 Flickor
(födda 03-04)
P16 Pojkar
(födda 03-04)
F14 Flickor
(födda 05-06)
P14 Pojkar
(födda 05-06)
Motionsklass (damer och herrar), med eller utan tidtagning

1.5 km
•
•
•
•

F 12 Flickor
P 12 Pojkar
F 10 Flickor
P 10 Pojkar

(födda 07-08)
(födda 07-08)
(födda 09-10)
(födda 09-10)

0,5 km
• Flickor och pojkar - 8 år (gemensam klass) födda 11-18.

www.kivijarviloppet.se
harry.palo@live.com

Välkommen till Kivijärviloppet
Priser
•
•
•
•
•
•
•

Medalj till alla som fullföljer
2500 SEK i prispengar till segrare i 12 km elitklasser.
Hederspriser till de tre (3) främsta i huvudklasserna (12 km elit) och till de tre
(3) främsta i övriga tävlingsklasser
Priser till samtliga fullföljande deltagare på 0.5 och 1.5 km
500kr i prischeckar till segrare i klasserna PF 10,12,14 och16.
Utlottning av hederspriser till övriga deltagare
Utmärkelser för 5, 10, 20, 25, 30 och 35 årliga deltagande utdelas

Bonus priser
12 km, elit herrar och damer
•
•

3000 SEK i bonus till segrare med nytt banrekord på herrar och damer 12km
Spurtpris till den löpare som är först till vätskekontroll i "grusgropen" damer
och herrar

7.5 km, K 23 damer tävlingsklass:
•

2000 SEK i bonus till segrare med nytt banrekord

Starttider
•
•

11:30 Barn - 8 år 0.5km
12:00 Övriga

Information samt anmälan
Kontaktperson:
Harry Palo, tävlingsledare
070-5609223, harry.palo@live.com
Anmälan senast den 9 augusti kl 20.00 till Kivijärvi IF via www.kivijärviloppet.se alt
e-mail. joh@fij.se, Tävlingsveckan kl 17-21 telefon 073-0362681,
Startavgift: 150 kr för 12 km elitklass samt 7.5 km K 23 damer tävlingsklass.
Startavgift: 150 kr för motionsklasser, samt övriga tävlingsklasser.
Startavgift : 50 kr för tävlingsklass 0.5, 1.5 och 5 km.
Efteranmälan, tillägg 50 kr.
OBS! Kom i god tid. Nummerlappar utlämnas 09.30 - 11.00 tävlingsdagen.
Vi har även servering under dagen med grillade hamburgare, korv, dricka mm.

Hjärtligt välkomna!

Kivijärvi IF

www.kivijarviloppet.se
harry.palo@live.com

