
 

 

1) Seedning  

Syftet med att seeda deltagare i en tävling är att skapa så jämna lopp som möjligt. Om du inte redan 

har gjort det ber vi dig därför att ange en eller flera tider som du har gjort på lopp upp till tio 

kilometer (längre distanser ger för lite bakgrund) under 2015-16 i ett mejl till 

lorenzo.nesi@gmail.com senast kl 12 i morgon torsdag. 

 

OBS! Du kan även ange om du vill springa i samma heat (lopp) som andra specifika deltagare eller om 

du vill springa i ett tidigt eller sent heat. Den som inte skickar in seedningsgrund blir placerad i det 

första heatet. 

 

2) Heatindelning & tidsprogram 

Med seedningstiderna till grund kommer jag att mejla er heatindelningen, kl 16, i morgon torsdag. 

 

Preliminärt kommer vi att dela in er i tre heat: 

 

18.00 Kvinnor  

18.15  Män, heat 1 

18.30 Män, heat 2 

18.45 Prisutdelning till de tre främsta kvinnorna och männen 

 

Om det finns tjejer som vill springa med killar, eller starta sent, kommer vi att göra om ett av de 

manliga heaten till ett mixat heat. 

 

3) Ingång, avprickning & namnlappar 

Du kommer in på Stadion vid Klocktornet, som är beläget på Lidingövägen 1 eller Sofiatornet, på 

Drottning Sofias Väg. Nästa steg är att pricka av dig och hämta namnlappen (som alltså ersätter 

nummerlappen). 

På en bantävling bekräftar man sitt deltagande genom att ”pricka av” sitt namn, Det gör man genom 

att signera sin rad på en anmälningslista som finns vid maratonporten (valvet närmast 

Valhallavägen). Intill hittar ni sekretariatet som ger er namnlappen. Där kan man även lämna 

värdesaker som ryms i ett stort kuvert. 

 

OBS! Avprickning till kvinnliga heatet sker senast kl 17.15 

Avprickning män senast kl 17.30 

 

4) Omklädning & värdesaker 

Ingången till den korridor som leder till omklädningsrummen finns vid Sofiatornet.  
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5) Uppvärmning 

45 minuter före resp heat startar uppvärmning under ledning av såväl världs- som landslagslöpare. 

Samling vid Sofiatornet.  

  

6) Calling – inmarsch 

15 minuter före respektive start samlas ni i callingrummet intill omklädningsrummen. 

Landslagslöparna som leder resp uppvärmning visar er till rätta. Särskilda funktionärer hjälper till att 

kontrollera att ni har era namnlappar på er och att ni kommer till rätt heat. . Ni kan ta av er 

eventuella överdragskläder och lägga dem i individuella korgar. 

10 - 5 minuter före respektive start leds ni in till banorna i den ordning som ni ska stå i starten.  

7) Startprocedur och -kommandon 

När startern blåser i sin visselpipa ska ni ta er till startplatsen som är beläget 200 meter in på banan, 

strax före ”maratonporten”, som är det valvet som vetter ut mot Valhallavägen. Era uppvärmare 

visar vägen. När ni står uppradade och har blivit presenterade för publiken kommer startern att ropa 

”På edra platser”, varvid ni går fram till startlinjen, utan att överträda den (”fötterna bakom linjen”). 

Sista kommandot blir ”Färdiga”, och strax därpå, när starten konstaterat att alla står stilla, ljuder 

startskottet. Ett gott råd: ta inte tid med egen klocka/GPS. Ni förlorar bara tid på det och kommer att 

få korrekt tid till sista hundradelen. 

8) Loppet 

1000 meter är två och ett halvt varv. Visserligen är det en kort sträcka, men för de flesta är det 

bedrägligt att starta i högsta fart. Då känns de tusen meterna väldigt långa! Bästa resultatet nås 

genom att springa lika fort på det sista varvet som det första.  

OBS! Gå aldrig tillbaks förbi mållinjen efter att ha tagit dig i mål. Du riskerar då att röra till resultaten 

genom att hamna på målfilmen en andra gång. 

9) Utmarsch 

När du har hämtat andan tar du dig till din korg som är placerad vid bänkar före ingången till 

omklädningsrummen. Sen är det dags att ta sig tillbaks till omklädningsrummen och bereda plats för 

nästa heats deltagare. Det är fritt fram att följa tävlingarna på läktarna, men inte att ta sig in på 

banorna före eller efter det heat som du springer i. 

10) Prisceremoni 

Efter sista loppet, kl 18.45, förrättas prisutdelning med de tre främsta männen och kvinnorna. Gå 

därför inte hem, utan att ha kontrollerat om du varit snabb nog att äras på detta vis! 

11) Resultat – på Stadion och på nätet 

Resultaten anslås på samma plats där avprickningslistorna sätts upp samt redovisas på såväl 

anmälningssidan http://www.trackandfield.se/ som på Diamond 1000:s hemsida: 

http://stockholmbauhausathletics.se/diamond-1000/ 
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