
Üdvözöljük az idei futó esemény szombat, 
május 31! 
 
 

Szombat, május 31 határozza meg a 36. kiadása a ASICS Stockholm 
Marathon. A futók vannak osztva két csoportra kezdve tíz perces 
időközönként. 1. csoport indul 12:00-kor, és a 2. csoport 12.10.  
21.942 futók 92 ország regisztrált, ami a legmagasabb a verseny 
történetében. 

 
    
Minden pályázatnak meg kell kezdeni a bizonyítékok és a részletes térképet a pálya az e-mail-ben 
április végén. A kezdő szám van nyomtatva a start tanúsítványt.  
Ön is megtalálja a indul a versenyen rajtlista , mint április 10-én.  
alábbiakban megtalálja az összes fontos információt ASICS Stockholm Marathon 2014. Figyelmesen 
olvassa el! 
 
 

Letöltése vállpántos 
Felveszi a versenyt számot ASICS Stockholm Marathon Expo Danica terem Tarmola IP(lásd a 
térképet) csütörtök 29 május at. 15-20, Péntek Május 30-án 10-21 és szombat 31 május at. A 8-
11. Östermalm IP mögött található az Olimpiai Stadionban. Input A Lidingövägen (lásd a térképet) .  
No. A tapaszokat ki csak ez idő alatt, és nem lehet gyűjteni máskor.  
Tartalmazza a kezdő igazolást arról, hogy megkapja az e-mail-ben április végén.Indítsa el a 
bemutatott bizonyítékok a vállpántos forgalmazás. Elvesztette a kezdő bizonyíték, így kérjük, hogy a 
személyi igazolvány és menj az információs pultnál.  
rajtszám személyes és nem ruházható át más futók. Számokat teljes egészében látható a mellkason a 
verseny alatt.  
A vállpántos szám egy betű - A, B, C, D, E, F, G, H és J -, hogy megadja a kezdő csoportjába 
tartozik.  
A hátoldalon a vállpántos, kérjük, adja meg nevét és telefonszámok a rokonok, és ha olyan gyógyszert 
szed, vagy bármilyen állapotban. Ez segíteni fog az egészségügyi szakemberrel, ha bármilyen 
probléma a verseny alatt. 
 
 

Busszal vagy metróval 
Metró és a busz a legjobb közlekedési eszköz mind a rajtszám elosztási és elindítani a stockholmi 
Olimpiai Stadionban. Vegye ki a metró állomás Stadion. Busz 4 megy a stadion.  
SL útja tervező megtalálható a www.sl.se vagy mobil.sl.se 
 
 

Ingyenes utazás SL május 31. 
SL - Stockholm Transport - kéri az összes futók szabad utazás és az Olimpiai Stadionban május 31-
én  
Mutasd ki a rajtszám, vagy a startup bizonyíték te is ingyenes a metró, buszok és elővárosi vonatok. 
 
 

ChampionChip 



A borítékot kap fel száma vállpántos eloszlása a számot, és a Champion Chip és a zenekar rögzíti a 
chip, hogy a cipő. Ki kell használni ezt a chip a verseny alatt, hogy a felvett idő. Tudjon meg többet! 
chip után visszatért a célba. 


