KILPAILUINFO LEVI UP
28.7.2017 klo 18:00
www.levioutdoorfest.fi/kilpailut/levi-up/
Levi Up on kolmatta kertaa järjestettävä ylämäkikilpailu juosten. Kilpailu testaa keuhkosi raastavassa
nousussa Levin eturinteellä. Maitohapon sietokykyäsi koittelee 160 vertikaali- ja 788 metrin pituinen nousu.
Levi Up starttaa Zero Pointilta ja päättyy eturinteen päälle ravintola Horizonttiin, joten kilpailu on erittäin
yleisöystävällinen kilpailijoiden ollessa koko ajan yleisön silmien edessä. Kilpailu on osana Levi Outdoor
Fest tapahtumaa. Levi Up sopii myös perheen pienemmille.
Tästä info paketista löytyy tapahtuman perustiedot. Nämä ovat löydettävissä kätevästi myös internetistä
osoitteesta: www.levioutdoorfest.fi/kilpailut/levi-up/
Ohjelma perjantai 28.7.2017(oikeudet muutoksiin pidetään)
•
•
•

Lähtö: Levi, Zero Point klo 18:00 alkaen porrastetusti
Maali: Levi, Hotelli Panorama
Palkintojenjako: Zero Point, viimeisten kilpailijoiden tullessa maalin

•
•

Sarjat:
Yleinen M/N
Juniorit M/N

Osallistumismaksuun sisältyy
•
•
•
•

Numero ja chip-ajanotto
Starttipaketti
Huoltopiste kilpailussa
Muistopalkinto maaliin tulleille

Muuta yleistä
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailuinfo sijaitsee Zero Pointilla
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.
Levi Outdoor Fest passilla osallistuminen veloitukseton
Starttipaketin voi noutaa kilpailuinfosta 26.7. alkaen

Pakolliset varusteet: Juomaa ja evästä omien tarpeiden mukaan
Kilpailureitti
Kilpailureitti on lyhyt, mutta raskas. Lähtö starttaa Zero Pointilla ja maali löytyy eturinteen päältä. Matka
kokonaisuudessaan 778m ja korkeuseroa 160 m.

Huoltopisteet: Maalissa on juomahuolto
Maali & kilpailun jälkeinen info
Kaikki maaliin tulleet saavat muistomitalin, lisäksi sarjojen kolme parasta palkitaan. Eturinteen päältä
pääsee kätevästi alas Hotelli Panoramalta lähteviä rappusia pitkin. Palkintojen jako pidetään Zero Pointilla,
kun kaikki kilpailijat ovat päässeet maaliin.
Organisaatio
Oy Levi Events Ltd toimii tapahtuman vastuullisena järjestäjänä ja se on myös koonnut tapahtumaan
liittyvän organisaation.
Kilpailu
Rata
Ajanotto
Ensiapu

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

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

