Inbjudan till Svenska Polismästerskapen i halvmaraton 2021
På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Göteborgs
Polismäns IF till SPM i halvmaraton i Göteborg.
OBS NYTT DATUM
Tid: Den 11 september 2021.
I år kommer vi starta i startled 8 tillsammans med brand m fl, 56 min efter
elitklassen, kl 13:56.
De som sprungit på seedningstid tidigare, får automatiskt starta i en tidigare
grupp. Nummerlappsuthämtning är i likhet med tidigare år, vid starten på
tävlingsdagen. Läs noggrant PM-informationen på hemsidan
www.polisidrott.se under tävlingar ca en månad innan loppet.
Plats: Start och mål vid Slottsskogsvallen i Göteborg.
Tävlingsansvariga:
Olof Brandén: 0725-887607.
Cristoffer Joängen: 0725-234023.
Anmälan:
Sker via mail till: gpifrunning@gmail.com och betalning till Göteborgs
Polismäns IF senast 2021-02-28.
I år får ni ingen kod, utan ert mail räcker!
VIKTIGT! I mailet måste framgå hela ert personnummer, adress samt
telefonnummer.
Ni som är anmälda till förra året och har betalat, ni är flyttade till loppet 2021.
Detta om ni inte önskat något annat.
Inbetalning av startavgiften till vår förening ska ske i samband med
anmälan.
OBS Du som vill delta i SPM och fått utskick direkt via Göteborgsvarvet skall
följa våra rutiner.
Anmälningsavgift:
795 kr per deltagare gäller fram till 2021-05-31.
Avgiften sätts in i samband med anmälan på föreningens PlusGiro 254 66 - 4
med angivande av:
Namn, Födelseår, SPIF-föreningstillhörighet.
Återbetalning medges ej då anmälan och betalning till GPIF är gjord.
Tävlingsklasser: Dam- och Herrklasser i åldersfördelning; 21, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65.

Priser:
Förbundets plakett kommer att sändas ut till medaljörer, placering 1-3 i varje
klass, till uppgiven myndighetsadress.
Boende:
Ordnas av deltagarna själva, var ute i god tid.
PM:
Information, karta och startlista kommer finnas på Svenska
Polisidrottsförbundets hemsida www.polisidrott.se cirka en månad före loppet.
Läs under: www.polisidrott.se/tavlingskalender
Resultatlistan publiceras på samma plats några dagar efter loppet.
Hjärtligt välkomna till Göteborgsvarvet 2021 önskar Göteborgs
Polismäns Idrottsförening!

