
KILPAILUOHJE SAIMAA  ½- MARATON JA HÖLKKÄ 2018 

SARJAT 

½- maraton: miehet ja naiset yleinen, 40 v, 50 v, 60 v ja 70 v 

Hölkkä (noin 11 km): miehet ja naiset yleinen     

Haastekampanja hölkällä: 5 henkilön ryhmä tai 10 henkilön ryhmä, joka voi olla työporukka tai muutoin 

kaveripiiristä koottu porukka. Samaan ryhmään voi kuulua sekä naisia että miehiä. Kaikkien ryhmän 

jäsenien tulee osallistua hölkälle (n. 11km) ja kaikilla jäsenillä tulee olla sama seura/team- nimi esim. Team 

Etelä-Saimaa tai Sports by LUT, jolloin heidät tunnistetaan haastekampanjaan osallistujiksi. Samasta 

yhteisöstä voi olla mukana useampia ryhmiä, mutta sama henkilö ei voi kuulua kuin yhteen ryhmään. 

Ilmoittautuminen pitää hoitaa yhdellä kertaa ja yhdellä maksulla ilmoittamalla kaikki ryhmään kuuluvat 

henkilöt samalla kertaa. Jälkikäteen ryhmään ei voi lisätä tai vaihtaa henkilöitä. Haastekampanjaan ei voi 

liittää muita alennuksia.   

ILMOITTAUTUMINEN 

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 27.4.2018 joko Juoksija-lehden kautta www.juoksija-

lehti.fi/tapahtumat/juoksukalenteri tai toimisto@lum.fi , puhelin 05 4150 606. Haastekampanjaan 

ilmoittautuminen vain toimiston kautta sähköpostitse.  Osanottomaksut maksetaan LUM:n tilille FI68 5620 

0920 0925 81. 

Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään kello 11.15 kisakansliassa. Ennen jälki-ilmoittautumista 

täytä pöydällä oleva ilmoittautumislomake. Haastekampanjaan ei jälki-ilmoittautumista. 

OSANOTTOMAKSUT   

Ennakkoilmoittautuminen (viimeistään 27.4.2018, jolloin osanottomaksu tulee myös olla maksettu):  
- ½- maraton 35 euroa, juoksijakortilla 30 euroa 
- hölkkä 25 euroa, juoksijakortilla 20 euroa 
- haastekampanja hölkällä  5 henkilön ryhmä 80 euroa ja 10 henkilön ryhmä 140 euroa 
  
Jälki-ilmoittautuminen 28.4.2017 alkaen: 
- ½ maraton 50 euroa, ei alennuksia 
- hölkkä 35 euroa, ei alennuksia 
- haastekampanjaan ei jälki-ilmoittautumisia 
 
 KILPAILUKESKUS JA KISAKANSLIA 

Kimpisen urheilukeskus, Urheilukatu, 53100 Lappeenranta. Kisakanslia, josta saa kilpailunumerot, on 

avoinna kello 8.30 alkaen. 

PAIKOITUS 

Kimpisen urheilukeskuksen pysäköintialue, jossa paikoitustilaa kuitenkin rajoitetusti, joten käytä myös 

lähialueen pysäköintialueita.   

LÄHTÖ JA MAALI 

http://www.juoksija-lehti.fi/tapahtumat/juoksukalenteri
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Kimpisen urheilukentällä. Lähtö tapahtuu kello 12.00 takasuoran alusta ja juoksurataa kierretään vajaa 

kierros. Reitille lähdetään etusuoran päässä olevan ulosmenoportin kautta. Maaliin tullaan samasta portista 

ja kierretään vielä juoksurata maalin ollessa juoksuradan maalin kohdalla.     

REITTI 

Virallisesti mitattu reitti, joka kierretään ½- maratonilla kaksi kertaa ja hölkällä kerran. ½- maratonin toiselle 

kierrokselle lähdetään suoraan Mäkikatua pitkin tulematta urheilukentälle. Reitti on kestopäällystetty. 

Monessa kohtaa voi juosta myös päällysteen sivussa. Reitti on merkitty osittain kalkkiviivoin sekä kyltein ja 

nauhoin. Hankalimmissa risteyksissä on liikenteen ohjaajat. Liikennettä tulee varoa.  Juostessa/hölkätessä 

tulee käyttää reitin edestakaisilla osuuksilla tien tai kadun oikeaa reunaa. Kilometrimerkit on.  

Reitti: Urheilukenttä (lähtö ja maali), Maaherrankatu, Mäkikatu, Pajakuja, Valtakadun ja Kaukaankadun 

viereinen kävely-/pyörätie, Insinöörintie, Isännöitsijäntie, Kahilanniemen golfkentän läpi kulkeva tie, 

Kaukaankadun, Imatrantien ja Kahilanniementien kävely- /pyörätie, Valto Käkelän katu, Ainonkadun kävely-

/pyörätie, satama-alue Hiekkalinnalle saakka, Satamatien kävely-/pyörätie, satama-alue,  Ainonkadun 

kävely-/pyörätie, Pajukatu, Luhtakatu, Mäkikatu, jota pitkin  ½-maratoonarit jatkavat toiselle kierrokselle. 

Hölkällä (ja  ½- maratonilla toiselta kierrokselta tultaessa) Mäkikadulta käännytään Maaherrankadulle, jolta 

urheilukentälle. Katso kartta. 

PUKEUTUMINEN JA PESEYTYMINEN SEKÄ REITILLÄ OLEVAT WC:T 

Pukeutuminen ja peseytyminen urheilukentän pukuhuonetiloissa, joissa suihkut ja myös wc:t. 

Reitillä on wc:t (bajamajat) käännyttäessä Isännöitsijäntieltä golfkentän läpi kulkevalle tielle ja Ainonkadulla 

lähellä Myllysaarta. Katso kartta.  

AJANOTTO, KILPAILUNUMEROIDEN KIINNITTÄMINEN JA TUNNISTE  AJANOTTOA VARTEN  

Sähköisen ajanoton ja tulospalvelun hoitaa Result Service Finland Oy. Ajanotossa käytettävä RFID siru on 

kilpailunumerossa. Numero tulee kiinnittää huolellisesti juoksijan etupuolelle ja sen on oltava koko ajan 

näkyvillä. Tämä on tärkeää erityisesti maaliin tultaessa, että varmistat ajan saamisen itsellesi.  

HUOLTO  

Reitillä on kaksi juoma-asemaa. Juoma-asema nro 1 on Valtakadun kävely-/pyörätiellä  ja nro 2 Ainonkadun 

kävely-/pyörätiellä Myllysaaren kohdalla (katso kartta).  Maaliin tulijoille on lisäksi juomapiste. Tarjolla on 

vettä ja urheilujuomaa sekä maalissa lisäksi mehua, banaania ja suolakurkkuja. Mahdolliset omat juomat 

tulee toimittaa kisakansliaan niille varattuun laatikkoon viimeistään kello 11.30 merkinnöin, mille juoma-

asemalle ne halutaan toimitettavaksi. 

PALKINNOT JA NIIDEN JAKO 

Mitali kaikille heti maalissa.  ½-maratonilla tuote- ja tavarapalkinnot. Kaikissa sarjoissa palkitaan 3 parasta. 

Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä. Hölkässä arvontapalkinnot. Arvontapalkintojen 

saajien nimet ilmoitustaululla. Palkinnot voi noutaa tapahtuman aikana palkinnonjakoalueelta. 

Kilpailupaikalta noutamattomia palkintoja ei lähetetä. Ne voi noutaa LUM:n toimistolta Raatimiehenkatu 

12.   

TULOKSET  



Tulospalvelun hoitaa Result Service Finland Oy. Tulokset toimitetaan kaikille, jotka jättävät osoitteensa 

kilpailukansliaan. Tulokset nähtävillä LUM:n kotisivuilla www.lum.fi  ja reaaliaikaisena  internetissä 

(http://resultservice.fi/2018/saimaa/). 

TURVALLISUUS , VAKUUTUS JA ENSIAPU 

Osanottajat juoksevat omalla vastuullaan. Järjestäjä ei ole vakuuttanut osanottajia. Järjestäjä suosittaa, että 

osanottajat huolehtivat siitä, että heillä on tapaturmavakuutus kunnossa mahdollisten ongelmatilanteiden 

varalle. Auto- ja pyöräliikennettä on syytä varoa. SPR:n ensiapuryhmä vastaa ensiavusta. Jatkuva päivystys 

on kilpailukeskuksessa ja reitillä kiertää kaksi kahden hengen ryhmää.   

KESKEYTTÄMINEN 

Keskeyttämistapauksessa ilmoittaudutaan lähtö- ja maalipaikalla olevalle toimitsijalle. Osanottajan ollessa 

keskeytystilanteessa reitillä, voi hän ottaa yhteyttä toimitsijaan ja tarvittaessa järjestetään kyyti 

kilpailukeskukseen. Myös kilpakumppaneiden kuuluu auttaa avun tarpeessa olevia mahdollisuuksiensa 

mukaan.   

OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN 

Osallistumista ei voi peruuttaa eikä osallistumismaksua palauteta. Jos tapahtumaan ei pääse mukaan 

terveydellisistä syistä (todistus sairaudesta), voi osallistumisoikeuden siirtää seuraavaan vuoteen, jos 

tapahtuma vielä silloin järjestetään.  

VALOKUVIEN KÄYTTÖ  

Järjestäjällä on vapaa käyttöoikeus tapahtumassa ottamilleen valokuville. 

TERVETULOA TAPAHTUMAAN !  

 

Tiedustelut: 

Seppo Nuuttila, puh. 040 8251185, nuuttila.seppo@gmail.com 
LUM:n toimisto, puh. 05 4150606, toimisto@lum.fi 

 

Tapahtuman järjestäjä: 

Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry 
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