
 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

 

IAAF Diamond League för första gången gäst i Afrika: 

Bästa betyg för Polytan konstbeläggning vid 
upptaktsevenemang i Marocko  

För vid det här laget sjunde året har IAAF Diamond League etablerat sig 

som en rad friidrottsevenemang med toppdeltagare och är fast planerade i 

den internationella toppidrottens almanacka. Efter evenemangsorter i Asien, 

Europa, Mellanöstern och USA hölls för första gången en av säsongens 14 

tävlingsdagar i Afrika: Den 22 maj 2016 tävlade några av världens bästa 

idrottare i Rabat om de eftertraktade pallplatserna. Därmed ersätter ”Meeting 

international Mohammed VI d´Athléisme Rabat” evenemangsorten i New 

York.  

Den tyska specialisten för idrottsbeläggningar från Burgheim fick i början av 

2016 uppdraget att installera en ny konstbeläggning i Marockos näst största 

stadion, Stade Moulay Abdallah. Därmed är det den femte Diamond League-

Stadion med en idrottsbeläggning från Polytan. Den särskilda utmaningen: 

Den IAAF Klass 1 certifierade beläggningen måste läggas och certifieras på 

rekordmässiga 4 veckor – trots de delvis svåra väderförhållandena. 

Upptaktsevenemanget i Afrika, som även innebär en milsten i den svarta 

kontinentens idrottsutveckling, blev en stor framgång för alla inblandade: 

Fyra världsårsbästa, två nationella rekord och tio meeting-rekord fick båda 

idrottare, åskådare och arrangörer att jubla. Framförallt skapade etiopiskan 

Almaz Ayanas prestation frenetiskt jubel: Hon presterade den femte 

snabbaste tiden genom tiderna på 5 000 meter. Mindre än sex sekunder 

saknades fram till världsrekordet och bara två sekunder till hennes eget 

personbästa.  

Och även friidrottarna själva kom med mycket beröm. Längdhoppsvinnaren 

Rushwal Samaai: ”Det här är den bästa tävling som jag någonsin har varit 

med på. Allting var helt fantastiskt, den nya banan är också mycket bra. Min 

teknik fungerade bra och min ansats blir bättre och bättre. De viktigaste för 

mig är att hålla en konstant nivå på alla mina tävlingar eftersom nivån på 

dessa tävlingar är extremt hög”.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rabat
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Alla friidrottgrenar hölls på den snabba konstbeläggningen Polytan M, som 

på Stade Moulay Abdallah installerades i de nationella färgerna rött och 

grönt. Tävlingsytorna har en klassik tegelröd färg, alla andra kant- och 

delområden fick en signalgrön färg, en kraftig färgton som liknar färgen på 

den gröna stjärnan i Marockos flagga.  

www.polytan.com 

 

 

 

 

Polytan_Diamond_league_Rabat 1.JPG 

För de nya löparbanorna med 8 banor (tävlingsbana av typ A) användes 

konstbeläggningen Polytan M. 

 

http://www.polytan.com/
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Medan löparbanan fick en tegelröd färg, lades i ytterområdena en grön 

konstbeläggning. 
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Stade Moulay Abdallah invigdes 1983 och har plats för omkring 52 000 

åskådare. 
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Polytan GmbH: 

Att skapa det optimala underlaget för idrottsliga framgångar - det har varit 

Polytans mål sedan 1969. Ständigt fokuserad på de modernaste 

idrostsmedicinska rönen utvecklar specialisten för idrottsbeläggningar 

utomhus ständigt sina konstbeläggningar och konstgrässystem vidare. 

Exempelvis har dagens konstgränsplaner en naturnära gräskänsla och 

mycket goda spelegenskaper. Konstbeläggningar av mycket hög kvalitet kan 

fås från stötdämpande fallskyddsgolv och multifunktionella allvädersplatser 

till highspeed-ytor för internationella friidrottsgalor. Vid sidan av egen 

utveckling, tillverkning och installation av idrottskolven levererar Polytan 

även tjänster för linjering, reparation, rengöring och underhåll. Samtliga 

produkter uppfyller de aktuella nationella och internationella normerna och 

har alla relevanta certifikat från internationella idrottsförbund som FIFA, FIH 

och IAAF. 

 

Kontakt agentur:  

Seifert PR GmbH (GPRA) 

Barbara Mäurle 

Zettachring 2a 

70567 Stuttgart 

0711 / 77918-26 

barbara.maeurle@seifert-pr.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt företag:  

Polytan GmbH  

Tobias Müller 

Gewerbering 3  

86666 Burgheim  

08432 / 8771 

tobias.mueller@polytan.com 

 

 

 

 


