
Bannister Running Invitational #1 
 
Datum:   Måndag den 15 juni 
Starttid:   20:10 
Var:   Slottsskogsvallen 
Tävlingsledare:  Per Skoog 
Upplysningar:  competition@bannisterrunning.com 
Anmälan:   Via www.trackandfield.se 
Sista anmälningsdag:  Fredag 12 juni 23.59 
Efteranmälan:  Vid mån av plats till competition@bannisterrunning.com 
Arrangör:   Sävedalens AIK 
Klass & gren:  Kvinnor 1500 m 
Tidtagning:   Eltidtagning 
Anmälningsavgift:  100 kr + 100 kr vid lopp med farthållning.  

Avgiften faktureras i efterhand. 
 
 
 
Tidsprogram 
20:10 Kvinnor 1500 m A-final 
20:25 ev. Kvinnor 1500 m B-final 
 
OBS! Notera att detta dokument kommer att uppdateras med vad som gäller för att vi 
skall kunna efterfölja det nya reglemente som just nu gäller vid arenatävlingar.  
 
 
Pro memoria 
 
Då detta är en liten tävling så kommer vi att arrangera den enligt principen att det ej  
får vara mer än 50 personer totalt inne på arenan samtidigt. Vi kan därför eventuellt  
behöva begränsa flödet på arenan men i grund och botten så är ni välkomna in på  
Slottsskogsvallen måndag kväll. 
 
Deltagarens ansvar 
Inte resa eller närvara – utan istället stanna hemma om man upplever 
sjukdomssymptom eller är sjuk. Vara lyhörd för och följa myndigheternas 
rekommendationer. Detta innefattar bland annat symtom som hosta, snuva, halsont 
eller feber. 
 
Inga personer som är 70 år eller äldre, eller tillhör någon av övriga riskgrupper, kan delta vid 
tävlingen, varken som aktiv, ledare eller funktionär. 
 
Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig. 
 
Tänk på att hålla avstånd till varann. 
 
Följa arrangörernas information och instruktioner och under sitt deltagande agera på 
ett sätt som underlättar för arrangören att genomföra en säker tävling.  
 



 
Entré till arenan 
Sker via entrén vid måltornet. 
 
Eventuella återbud 
Dessa skall meddelas till competition@bannisterrunning.com senast kl. 
12:00 tävlingsdagen. Om du vet att du inte kommer så får du gärna meddela  
detta ännu tidigare. Ingen avprickning sker på plats. 
 
Nummerlappar 
Nummerlappar utdelas vid upprop. 
 
Toaletter 
Aktivas toaletter finns utvändigt i måltornet och är bara till för tävlande.  
Funktionärers toaletter finns inne i måltornet.  
 
Uppvärmning 
All uppvärmning sker utanför Slottsskogsvallen. Med 15-20 minuter kvar till start är 
du välkommen in på arenan. 
 
Nummerlappar & upprop 
Nummerlappar fås i samband med upprop 15 minuter innan respektive start. Upprop  
sker vid startplatsen. 
 
Omklädning 
Ingen omklädning är tillgänglig. 
 
Tidsprogram 
20:10 Kvinnor 1500 m A-final 
20:25 ev. Kvinnor 1500 m B-final 
 
Press 
Press får gärna anmäla sig i förväg på competition@bannisterrunning.com.  
 
Heatindelning 
Kommer kl. 12:00 tävlingsdagen. 


