
TÄVLINGSDAG OCH STARTTID 
Start och mål är på Tallriken i Pildammsparken,  
lördag den 10 juni, kl 15.00. 

	Startgrupp 1: Tävlingsklasser
	Startgrupp 2: Motionsklasser

Det kommer att finnas farthållare för följande förväntade 
sluttider:  40 min, 45 min, 50 min, 55 min, 60 min.  

NUMMERLAPPSUTDELNING 
Nummerlapp och tidtagningschip (sitter på 
nummerlappen) lämnas ut mot uppvisande  
av det  startbevis, som mailats till deltagaren  
(du kan också visa upp det i mobilen).   

Uthämtning av nummerlappar äger rum på  
Atleticum och Tallriken, Pildammsparken.   

	Torsdag och fredag 8−9 juni: 16.00−19.00 
 Atleticum, Eric Perssons väg 1

	Lördag 10 juni: 08.30−14.00
 Tallriken, Pildammsparken

Erbjudande från Runners’ Store  
Runners’ Store kommer att ha förmånliga produkt- 
erbjudanden för dig som löpare på plats på Tallriken  
under tävlingsdagen. Vi kommer att ha förmånliga priser 
på bland annat Asics junior skor (Kalvinknatet),  
Saucony skor, Flipbelt och Enervit energi tillskott. 

Visa upp ditt startbevis från MAI i butiken så erhåller du:
	20% rabatt på skor och kläder 

	10% rabatt på tillbehör och elektronik  
 fram till startdagen

Vi ses i butiken eller på plats på Tallriken. 
Lycka till alla som ska springa! 
Varmt välkomna in till oss på Runners’ Store

NUMMERLAPP
Nummerlappen ska under loppet bäras synlig på
bröstet. Nummerlappen får behållas av de tävlande.

EFTERANMÄLAN 
Efteranmälan sker vid nummerlappsutdelningarna  
och avgiften är 400 kronor.
BETALAS KONTANT ELLER MED SWISH.

ÖVERLÅTELSE
Görs vid nummerlappsutdelningen  
mot en avgift på 50 kronor.

Du som har överlåtit din startplats ska överlämna 
STARTBEVISET som du har fått via mail till den  
som övertagit din startplats.   
BETALAS KONTANT ELLER MED SWISH.

TIDTAGNING MED CHIP
Alla deltagare får sin tid med automatisk tidtagning  
med hjälp av chip som sitter i nummerlappen.  
Mellantider tas vid 5 km, du måste passera 
mellantidsportalen för  att tiden skall registreras.  
Chipet behöver INTE återlämnas. 
INGA EGNA CHIP FÅR ANVÄNDAS.

BANAN
Distansen är 10 000 meter.   
Banan är kontrollmätt av förbundsbanmätare.

s	www.malmoloppet.se/banstrackning

TIDSGRÄNS 
Målet och banan stänger kl 17.00. 

SJUKVÅRD
Vårdpersonal kommer att finnas längs med banan  
och efter målgång. Tävlingsläkare och vårdpersonal  
har rätt att ta skadade eller utmattade löpare av  
banan.  

De deltagare som behöver transport tillbaka till start-  
och målområdet, kontakta närmaste funktionär.  

Ställ inte upp i motionslopp om du är sjuk  
eller har någon skada.

VÄTSKEKONTROLLER
När du springer långt förlorar du mycket vätska.   
Drick redan före loppet. Det är bra om du dricker  
mycket även dagarna innan loppet.  

Vätskekontroller finns vid: 
1. Starten 
2. Ribersborg 3,5 KM 
3. Slottsparken 7,5 KM
4. Målet

LÖPAR-PM INFO TILL DIG SOM ÄR DELTAGARE

VACKRASTE MILEN
SPRING GENOM 

RIBBAN • PARKERNA • MALMÖ CITY



OMKLÄDNING
Det kommer inte att finnas möjligheter till  
omklädning på tävlingsplatsen, kom ombytt.

VÄSKINLÄMNING
Inlämning kl 13.30 −14.15, uthämtning senast kl 17.30. 
Vi ansvarar ej för värdesaker.

TOALETTER
Finns på Tallriken. 

UTDELNING EFTER MÅLGÅNG
Utdelning av medalj, banan, drickkvarg från  
Skånemejerier, vatten och sportdryck.

PRISER
Prisutdelning i tävlingsklasserna äger rum  
på Tallriken, Pildammsparken efter målgång.  

SKYLDIGHETER OCH ANSVAR
Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller för  
deltagarna. Det betyder att alla deltar på egen risk.
s	Läs mer om detta på www.friidrott.se 

PARKERING
Parkeringsplatser finns vid: 

 P-Huset Stadion med infart från  
 Eric Perssons väg eller Stadiongatan 

 Parkeringsytor finns vid Stadionområdet  
 med infart från Eric Perssons väg.
OBS! Platserna är avgiftsbelagda. 
Vi uppmanar deltagare att använda sig av  
allmänna kommunikationsmedel.

RESULTATLISTA
Direkt efter loppet publiceras resultatlistan på:

s	www.racetimer.se  
s	www.malmoloppet.se

UPPVÄRMNING
Det blir uppvärmning med Friskis&Svettis Malmö 
cirka 15 minuter före start.

MAT
Det kommer att finnas försäljning av korv,  
dricka, kaffe m.m.

TÄNK PÅ MILJÖN
Släng flaskor, muggar etc i papperskorgar som  
finns utställda i anslutning till vätskekontrollerna. 

INFORMATION - HELPDESK
Finns på Tallriken på tävlingsdagen. 

PHOTAMERA  
Photamera till Malmöloppet, i år också.
Ska du springa Malmöloppet? Glöm inte skorna  
och le mot publiken. Photamera stöttar dig igenom  
årets bästa lopp. Dina bästa minnen hittar du på 
www.photamera.com efter loppet.
 
Har du en kamera? Kom till Malmöloppet och fota så 
många löpare med deltagarnummer på bröstet du vill. 
Ladda upp fotona på www.photamera.com  
efter eventet och få betalt.
 
Det anordnas även en fototävling,  
“Malmöloppets bästa foto 2017”.
Läs mer om tävlingen på Photameras facebooksida.  
Där publicerar vi också årets vinnare.

s	www.facebook.com/photamera 
s	www.photamera.com

ARRANGÖR 
Malmö AI.

Malmöloppet 
Box 5077 
SE-200 71 MALMÖ
SVERIGE  

Telefon: +46 ( 0 ) 40 - 86 900
E-post: kansli@malmoloppet.se
Hemsida:  www.malmoloppet.se

SAMARBETSPARTNERS ARRANGERAS AV


