9. Virpiniemen Maastomaraton 1.10.2016
KILPAILUOHJEET:
Lähtöajat ja paikka
Kaikki sarjat ja matkat klo 11.00 Hiihtostadionilta. Kilpailussa on yhteislähtö. Jos osallistujamäärä nousee
reilusti edellisvuosien tasosta, niin säilytämme mahdollisuuden lähtöjen porrastamiseen. Kilpailun
maksimisuoritusaika on 6 tuntia, suljemme uudelle kierrokselle pääsyn klo 15.30.
Kilpailukeskuksena on Virpiniemen liikuntaopiston Ylämaja, Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi
Ajo-ohje: Valtatieltä E75 (4-tie) poistutaan liittymästä nro 15 ja käännytään länteen Haukiväylälle. Ajetaan
suoraan Haukiväylä-Haukiputaantie -liikennevaloliittymästä ja sen jälkeen toinen vasemmalle suuntaan
Virpiniemi. Tätä Virpiväylä-tietä suoraan kunnes tie päättyy T-risteykseen Virpiniementielle, josta
käännytään oikealle. Tie päättyy Virpiniemen liikuntaopiston pihaan, joka toimii myös kilpailun
pysäköintialueena.
Kisakanslian aukioloajat, numerot ja jälki-ilmoittautuminen
Kisakanslia on avoinna lauantaina 1.10.2016 klo 09.00-17.30.
Kilpailunumerot saa kisakansliasta lauantaina 1.10.2016 klo 09.00-10.45 maksutositetta vastaan (mikäli
tieto maksusta ei ole kerinnyt tulla ilmoittautumispalvelun kautta). Huom! Ei jälki-ilmoittautumista.
Ajanotto ja numerolapun kiinnitys
Kilpailussa on sähköinen ajanotto, RFID siru on numerolapussa. Palvelun tarjoaa MaaIlmasta Oy. Numero
on kiinnitettävä rintaan ja oltava koko ajan näkyvillä.
Arvotavarasäilytys
Ei arvotavarasäilytystä.
Peseytymis- ja pukeutumistilat
Kilpailukeskuksesta löytyvät WC:t, saunat, suihkut ja pukeutumistilat.
Huolto
Reitin varrella on huoltopisteitä 3 kpl/kierros, juomana urheilujuoma, mehu ja vesi sekä rusinoita +
suolakurkkuja. WC on ainoastaan kilpailukeskuksessa. Omat juomat tulee jättää kisakansliaan merkittyinä
(juoksijan nro ja huoltopiste) niille varattuihin paikkoihin viimeistään 1.10.2016 klo 10.15, hiihtostadionin
huoltopisteelle kilpailija vie itse omat juomansa ennen lähtöä. Huoltopisteillä omat juomat sisältävä pöytä
on sijoitettu viimeiseksi. Reitti on merkitty keltaisilla muovinauhoilla, sinisillä esteillä, sinivalkoisilla aidoilla
ja valkoisilla kylteillä (esimerkit kilpailukeskuksessa). Maaliintulon jälkeinen huolto on kahviossa. Roskien
jättäminen maastoon on ehdottomasti kielletty, roskat voi jättää huoltopisteille tai kilpailukeskuksen
jäteastioihin.
Ensiapu
Ensiavusta vastaa SPR. Maalissa on jatkuva päivystys. Huoltopisteillä on yhteys ensiapuun.

Keskeyttäminen
Mikäli joudut keskeyttämään kisan, ilmoittaudu lähimmälle toimitsijalle tai huoltopisteelle. Huoltopisteeltä
järjestetään tarvittaessa kuljetus kilpailukeskukseen.
Tulokset
Tapahtumassa on online tulospalvelu, linkki tulee tapahtuman nettisivulle. Tulokset ovat nähtävillä myös
kilpailukeskuksessa heti tulosten valmistuttua.
Palkinnot
Palkintojen jako on kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä.
Palkittavien määrä: 3 parasta/sarja, ei kuntosarja. Kaikille maaliin juosseille annetaan mitali. Palkintoja
emme postita jälkikäteen.
Kahvio
Kahvio sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tarjolla on kahvia, teetä, pullaa, makeisia ja pientä purtavaa.
Ruokailu
Osallistumismaksu sisältää keittolounaan. Lounas tarjotaan Ravintola Spoonissa, Golfkentän klubirakennus.
Lounaan saa kilpailunumeroa näyttämällä.
Osallistumisen peruutus
Osallistumista ei voi perua, eikä osallistumismaksuja palauteta.
Pysäköinti
Pysäköinti Virpiniemen liikuntaopiston parkkialueilla, ylämajan pihaan pysäköintiä rajoitetaan huollon ja
pelastustoimien vuoksi.
Vakuutus
Jokainen juoksija juoksee omalla vastuullaan ja huolehtii siitä, että tapaturmavakuutus on kunnossa
mahdollisten ongelmatilanteiden varalla. Numerolapun taakse olisi hyvä laittaa yhteyshenkilön tiedot
kaiken varalta.
Tiedustelut
Mikko Remsu 040 4825740
tai
email: hauveyu@gmail.com
Haukiputaan Veikot

