Sedan 1982 arrangeras Springtime av Mariestads AIF och Korpen Mariestad.
Springtime är Mariestads stadslopp som hålls varje år i början av maj. Alla som vill kan vara
med och välja mellan fyra olika sträckor - 10km, 5km, Minimara på 2 km och årets nyhet
Lilla Springtime (250m) för de yngsta.
10 km (2 x 5 km) start kl 12:00
Seniorklasser MK
Veteranklasser MK 35- MK55
Motionklass, öppen för alla
5 km start 12:00
Veteranklasser MK 60- MK80+
Ungdomsklasser PF 15, 17, 19
Motionsklass, öppen för alla
2 km Minimaran, start kl 11:30
Årskurs 1 - 6 Flickor/Pojkar
2 km Gå Lunka Löp, start kl 11:30
öppen för alla åldrar
250 m Lilla Springtime (NYHET), start kl 11:00
PF födda 2012 och senare
Anmälan görs till Race.se på Springtimes hemsida. För deltagande i senior- och
veteranklasserna
krävs att man tävlar för en förening, som tillhör friidrottsförbund.
Anmälningsavgifter:
 10 km 200kr
 5 km 150kr
 Ungdomsklasser 5 km 100kr
 Minimaran 2 km 80kr
 Gå Lunka Löp 2 km 100kr
 Lilla Springtime GRATIS
Sista anmälningsdag: 28 april 2019
Efteranmälan endast på tävlingsdagen tom kl 11:00 mot en förhöjd avgift på 100:Genom anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor.

Tidtagning: Kommer att ske med chip. Information om montering m m lämnas i samband
med avhämtning av nummerlappar. Efter loppet kommer resultaten att
presenteras på vår hemsida.
Start och mål Nya Torget
Vätska Starten, 3 km, 8 km, målet
Nummerlappar hämtas fredagen den 3 maj på MAIFs kansli Höstvägen 2 eller tävlingsdagen
från kl 09:30 vid start/målområdet på Nya Torget.
Omklädning Trädgårdens skola mellan kl: 10:00-14:00 (300m från starten)
Prisutdelning kl 13.30 i anslutning till målområdet på Nya Torget
Priser
 Alla deltagare får minnesplakett vid målgång.
 Prestationspriser till de 3 snabbaste i Senior-, Veteran- och ungdomsklasserna.
 Medaljer i minimaran till 3 pojkar och 3 flickor i varje årsklass.
 Priser lottas även ut på nummerlapparna och kan avhämtas direkt efter målgång.
Tävlingen ingår i Furhoffs långloppscup i Västergötland och i Vadsbotrippeln tillsammans
med Göta kanalsimmet och Viken Runt
Upplysningar: Tel: 0501-109 38, e-post: info@springtimemariestad.se,
Hemsida: www.springtimemariestad.se

