
SAIMAA
PUOLIMARATON

 05/05/2018      LAPPEENRANTA

& HÖLKKÄ



Saimaa Puolimaraton järjestetään 5. Toukokuuta 
2018 Lappeenrannassa. Kaunis reitti kulkee Saimaan rantoja pitkin 
sekä Lappeenrannan keskustassa, Satamassa sekä historiallisen 
Linnoituksen juurilla. 

Lähtö-ja maalialue sijaitsee Kimpisen urheilukeskuksessa. 
Matkavaihtoehtoina on Puolimaraton tai 11km Hölkkä. 
Puolimaratonin juoksijat juoksevat kaksi kertaa 11km reitin. 

SARJAT 
•Puolimaraton Miehet Yleinen (M) ja Naiset 

Yleinen(N) 
•11km Miehet (M11km) ja Naiset (N11km) 
•Puolimaraton Miehet ikäluokat 40 (M40), 50 

(M50), 60 (M60), 70 (M70). 
•Puolimaraton Naiset ikäluokat 40 (N40), 50 

(N50), 60 (N60), 70 (N70). 

SAIMAA PUOLIMARATON



ILMOITTAUTUMINEN
Rekisteröinti tapahtuu Juoksija-lehden kautta. Juoksija-
kortilla osanottomaksuun etuhintaan. 

Osanottomaksut maksetaan  
LUM:n tilille FI68 5620 0920 0925 81.  

OSANOTTOMAKSUT 

     Puolimaraton 
• 1/1/2018 - 27/4/2018        35€ 
• 28/4/2018 - 5/5/2018        50€ 

       
       11km (Vartti Hölkkä) 

• 1/1/2018 - 27/4/2018        25€ 
• 28/4/2018 - 5/5/2018        35€ 

HINTA SIS. 
	 •Osallistumisoikeuden valitsemaasi juoksumatkaan 
	 •Virkistäytymisasemat reitin varrella ja maalissa 
	 •Mitali 
	 •Tulospalvelun (Result Service Finland Oy) 
	 •Varustesäilytyspalvelu 
	 •Ensiavun reitin varrella sekä maalissa 
	 •Pukuhuoneet ja wc-tilat 

PERUUTUS 
Osallistumista ei voi peruuttaa eikä osallistumismaksua palauteta.  

Ilmoittaudu tästä

http://www.juoksija-lehti.fi/Default.aspx?tabid=3105&tid=7903


OHJEITA OSALLISTUJALLE
KILPAILUKESKUS & KISAKANSLIA 
Kilpailukeskus, kisakanslia, lähtö-ja maalialue sijaitsevat Kimpisen urheilukeskuksella 
(Urheilukatu, 53100 Lappeenranta). Puolimaraton ja 11km Hölkkä lähtö tapahtuu klo 12. 

PYSÄKÖINTI 
Kimpisen urheilukeskuksen pysäköintialue, jossa paikoitustilaa rajoitetusti. Kimpisen 
urheilukeskus on n.1km Lappeenrannan keskustasta ja on helposti tavoitettavissa kävellen 
tai joukkoliikenteellä. 

KILPAILUNUMEROT & AJANOTTO 
Kisakanslia, josta kilpailunumerot on noudettavissa avautuu klo 8.30. Sähköisestä 
ajanotosta ja tulospalvelusta vastaa Result Service Finland Oy. Ajanotossa käytettävä 
RFID siru on kilpailunumerossa. Numero tulee kiinnittää huolellisesti juoksijan 
etupuolelle ja sen on oltava näkyvillä koko juoksun ajan. Tulokset löytyvät 
reaaliaikaisena internetistä http://resultservice.fi/2018/saimaa/ 

PUKUHUONEET 
Pukuhuonetilat Kimpisen urheilukeskuksella. Pukuhuoneissa suihkut sekä wc-tilat. 

HUOLTO REITILLÄ JA MAALISSA 
Reitillä on kaksi juoma-asemaa ja maalissa yksi.Tarjolla on vettä ja 
urheilujuomaa sekä maalissa lisäksi mehua, banaania ja suolakurkkuja.  

TURVALLISUUS, VAKUUTUS & ENSIAPU 
Osanottajat juoksevat omalla vastuullaan. Järjestäjä suosittelee, että 
osanottajat huolehtivat siitä, että heillä on tapaturmavakuutus kunnossa 
mahdollisten ongelmatilanteiden varalle. Ensiapu ryhmät vastaavat 
tarvittavasta ensiavusta reitin varrella sekä kilpailukeskuksessa. 

VALOKUVIEN & VIDEOIDEN KÄYTTÖ 
Järjestäjällä on vapaa käyttöoikeus tapahtumassa ottamilleen valokuville 
ja videoille.  



HAASTEKAMPANJA
Lähde mukaan haastamaan oma työympäristösi, sukulaisesi tai 
ystäväsi! 

Haastekampanja muodostuu 5 tai 10 juoksijan ryhmästä. 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. 

OSANOTTOMAKSUT 

         Haastekampanja 
• 5 henkilön ryhmä               80€ 
• 10 henkilön ryhmä             140€ 

  
      

ILMOITTAUTUMINEN HAASTEKAMPANJAAN 
Haastekampanjaan ilmoittautuminen vain toimiston kautta sähköpostitse 
toimisto@lum.fi. Osanottomaksut maksetaan LUM:n tilille FI68 5620 0920 0925 81.  
Ilmoittautuminen Saimaa Puolimaraton Haastekampanjaan päättyy 27.4.2018. 



YHTEISTYÖKUMPPANIT

LISÄTIETOA 
Lisätietoa toimisto@lum.fi tai Facebook sivuillamme. 
Käythän tutustumassa tarkempiin kisaohjeisiin LUM:n nettisivuilla. 

LAPPEENRANTA 
Lisätietoa Lappeenrannasta ja Etelä-Karjalan alueesta löydät osoitteesta. 
www.lappeenranta.fi, www.visitlappeenranta.fi ja www.gosaimaa.com. 

mailto:toimisto@lum.fi
https://m.facebook.com/events/1582976831745550?ref=m_notif&notif_t=admin_plan_mall_activity
http://www.lum.fi/tapahtumat/saimaa-puolimaraton/
http://www.lappeenranta.fi
http://www.visitlappeenranta.fi
http://www.gosaimaa.com

