KILPAILUINFO LEVI TRAIL RUN
31.7.2016

Levi Trail Run toista kertaa järjestettävä polkujuoksukilpailu. Kilpailu juostaan sunnuntaina 31.7.2016 klo
10:00. Levi Trail Run on valittavana kolme eri matkaa: 12 km Kätkän ylitys, 26km Pyhä-Kätkä sekä
uutuutena tullut 44km Pykä-Kätkä- Levi kierros. Kilpailu on osana Levi Outdoor Fest tapahtumaa.
Kilpailuinfo löytyy Zero Pointilta. Kilpailuninfo on avoinna päivittäin 27.7.-31.7.16 klo 10-18:00
Tästä info paketista löytyy tapahtuman perustiedot. Nämä on löydettävissä kätevästi myös internetistä osoitteesta

http://levioutdoorfest.fi/kilpailut/levi-trail-run/
Ohjelma sunnuntai 31.7.2016(oikeudet muutoksiin pidetään)
•
•
•

Lähtö kaikille matkoille klo 10:00
Lähtö ja Maali: Levi, Zero Point
Palkintojenjako: Zero Point n. klo 18:00

Sarjat:
•
•
•

Yleinen M/N
Juniorit (alle 18 v) M/N
Yli 50 vuotiaat M/N

Osallistumismaksuun sisältyy
•

Numero ja chip-ajanotto

•

Starttipaketti

•

Huoltopisteet kilpailussa

•

Muistopalkinto maaliin tulleille

•

Peseytymismahdollisuus

•

26km ja 44km matkaan osallistujille urheilijalounas

•

Levi Outdoor Fest putkihuivi

•

Osallistuminen tuotepalkintojen arvontaan

•

Sisäänpääsy lauantain iltabileisiin Ihku Bar

Muuta yleistä
•

Starttipaketti on haettavissa kilpailuinfosta lauantaihin 30.7. klo 18:00 mennessä

•

Tavarasäilytys kilpailuinfossa, nimellä varustetusti

•

Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta

•

Yleisölle on molempina tapahtumapäivinä vapaa pääsy tapahtuma-alueelle ja katsomoalueelle.

•

Tapahtuman ensiavun hoitaa Kittilän SPR

•

Reittiä ei suljeta muilta kulkijoilta, joten reitillä voi tulla vastaa muita kävelijöitä, pyöräilijöitä..

Pakolliset varusteet
•

puhelin

•

oma muki ja vähintään 0,5 litran vesipullo

•

Pakollinen sideharso+urheiluteippi tai ensiside

•

Juomaa ja evästä omien tarpeiden mukaan

•

pilli

Kilpailureitti
Kaikki matkat ja sarjat starttaavat samaan aikaan klo 10:00. Lähtö ja maali ovat Zero Pointin edustalla. Kaikki kilpailijat
lähtevät alussa juoksemaan samaan suuntaan. 44km juoksijat juoksevat saman reitin kuin 26km kilpailijat, minkä
lisäksi he kiertävät Levin. Kartat löytyvät infon lopusta.
Huoltopisteet ja huollot
44 km:n reitillä on neljä, 26 km:n reitillä kaksi ja 12 km:n lenkillä 1 huoltopiste. Polkujuoksijan on hyvä varata
juomiseen oma muki, koska emme roskaa herkkää luontoa kertakäyttömukeilla huoltopisteillä. Huoltopisteillä
tarjotaan: vettä, sekamehua, rusinoita, pähkinöitä, suolakurkkua, suklaata. Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun
ilmoita asiasta Maiju 050-5554623 tai Kide 050-5849557.
Maali & kilpailun jälkeinen info
Kaikki maaliin tulleet saavat muistomitalin, lisäksi sarjojen kolme parasta palkitaan. 26 km & 44km matkan kilpailijoille
on järjestetty ruokailu Zero Pointilla Cafe Tanjassa sekä kaikille kilpailijoille peseytymismahdollisuus Sokos hotelilla
klo.12.00-17.00
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
Jari ”Kide” Kiiskinen, Levi Events
Jouko Kaarteenaho
Kittilä SPR

050-5849557
050-5849557
0400- 816875
040-6672501

Kilpailureitti
Kätkän ylitys 12km

Pyhä-Kätkä 26km

Pyhä-Kätkä-Levi 44km

