KILPAILUINFO LEVI TRAIL RUN 21km
29.7.2017 klo 13:00
www.levioutdoorfest.fi/kilpailut/levi-trail-run/
Levi Trail Run juostaan lauantaina 29.7.2017 kello 13:00. Levi Trail Run on polkujuoksukilpailu Levin upeissa
tunturimaisemissa. Kilpailun reitit ovat kaikille juoksijoille turvallisesti merkattuja ja kilpailu sopiikin
ensikertalaisesta kokeneeseen juoksijaan. Kilpailu on osana Levi Outdoor Fest tapahtumaa.
Tästä info paketista löytyy tapahtuman perustiedot. Nämä ovat löydettävissä kätevästi myös internetistä
osoitteesta www.levioutdoorfest.fi/kilpailut/levi-trail-run/
Ohjelma lauantai 29.7.2017(oikeudet muutoksiin pidetään)
•
•
•

Lähtö: Levi, Hotelli Panorama 21km klo 13:00
Maali: Levi, Hotelli Panorama
Palkintojenjako klo 17:00 Zero Point

Sarjat: Kätkä-Levi Black 21km yleinen M/N
Osallistumismaksuun sisältyy:
•
•
•
•
•
•

Numero ja chip-ajanotto
Starttipaketti
Huoltopisteet kilpailussa
Muistopalkinto maaliin tulleille
Peseytymismahdollisuus Hotelli Panorama, oma pyyhe mukaan
Levi Outdoor Fest putkihuivi

Muuta yleistä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Starttipaketin voi noutaa kilpailuinfosta Zero Pointilta 26.7. alkaen
Kilpailuinfoon voi jättää tavarat säilöön kilpailun ajaksi, omalla nimellä varustettuna
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta
Yleisölle on molempina tapahtumapäivinä vapaa pääsy tapahtuma-alueelle ja katsomoalueelle.
Tapahtuman ensiavun hoitaa Kittilän SPR
Roskaaminen luontoon on ehdottomasti kielletty
Reittiä ei suljeta muilta kulkijoilta, joten reitillä voi tulla vastaa muita kulkijoita sekä pyöräilijöitä.
Keskeyttämiset tulee ilmoittaa joko lähimmälle huoltopisteelle tai kilpailuorganisaatiolle, yhteystiedot
alhaalla.

Pakolliset varusteet
•
•
•

Kilpailijoille puhelinpakko ja paikannusmahdollisuus, jotta kilpailija on hätätapauksissa pelastusväen
tavoitettavissa. EA-numero täytyy olla tallennettuna: 040-6672501
Pakollinen sideharso ja urheiluteippi tai ensiside
Juomaa ja evästä omien tarpeiden mukaan

Kilpailureitti
Startti- ja maalialue Hotelli Panoramalla. Kilpailureitin kartta ja korkeuserot liitteenä. Reitti on merkitty
nauhoilla ja merkkaus maalilla. Reitti kiertää Kätkätunturin ja nousee Kätkän huipulle. Huipulta juostaan
alas ja kohti Levi Black rinnettä. Levi Black rinne juostaan ylös Levi huipulle Palovartijan majalle, josta
juostaan siirtymäreittiä alas maalille Hotelli Panoramalle. Reitillä juostaan pehmeitä latupohjia, kivisiä
tunturipolkuja, helppokulkuisia polkuja, sorahiekkateitä, kosteaa maaperää, mutapohjaista heinikkoa,
teknisiä juoksumatkoja, rappusia sekä hieman asfalttia.
Huoltopisteet: Kolme juottopaikkaa sekä maalialueella
Maali & kilpailun jälkeinen info
Kaikki maaliin tulleet saavat muistomitalin, lisäksi sarjojen kolme parasta palkitaan.
Peseytymismahdollisuus Hotelli Panorama, oma pyyhe mukaan.
Organisaatio
Oy Levi Events Ltd toimii tapahtuman vastuullisena järjestäjänä ja se on myös koonnut tapahtumaan
liittyvän organisaation.
Kilpailu
Rata
Ajanotto
Ensiapu

Jari "Kide" Kiiskinen, Levi Events oy
Eppu Lumme, NUTS Oy
Jouko Kaarteenaho, NUTS Oy
Kittilä SPR

050-584 9557
040- 660 5280
044- 429 4361
040-6672501

KILPAILUKARTTA JA KORKEUSEROT
http://www.sports-tracker.com/workout/finntriathlon/577bd5fce4b0b4605c79f10c

