46. Seinämaraton 19.5.2018
Kirjoittanut Administrator
15.12.2016 17:25 - Viimeksi päivitetty 01.07.2018 18:59

TULOKSET SÄHKÖISESTÄ AJANOTTOJÄRJESTELMÄSTÄ: http://live.eqtiming.com/430
66
OHJELMA La 19.05.2018
Seinäjoki, Törnävän kenttä
9:00
9:30
11:00
13:00
13:15
17:00

Kisatoimisto auki, juoksunumeroiden ja ajanottotranspondereiden nouto
"Yli kuuden tunnin" maraton-juoksijoiden lähtö
Maratonin (4 kierrosta) ja puolimaratonin (2 kierrosta) lähtö
City Runin (1 kierros) lähtö
Minimaratonin (1,1 km) lähtö
Tapahtuma-aika päättyy ja maali sulkeutuu

Alla muutama käytännön asia:
- kilpailutoimisto sijaistee Törnävän kentän huoltorakennuksessa, siihen ilmoittaudutaan ja
sieltä noudetaan kilpailunumerot
- lähtö ja maali ovat Törnävän kentällä
- reitti on merkattu kartalla, joka on saatavilla netistä ( www.seinamaraton.fi ) ja/tai
kilpailutoimistosta tapahtumapäivänä.
- Minimaraton juostaan kentän ympäri 3 kertaa (n 1,1 km) tai lyhyemmän matkan, jos lapsi ei
jaksa
- reitti kierretään seuraavasti:
* City Run: 1 kierros
* Puolimaraton: 2 kierrosta
* Maraton: 4 kierrosta
- reitin kriittisemmät kohdat on merkattu nuolilla (asfaltilla ja/tai kyltti)
- katujen ylitykset valvovat liikkeenteenohjaajat
- reitillä on kolme huoltopistettä, joiden sijannit näkyvät kartalla
- kahdessa huoltopisteessä saa vettä, Törnävän kentän huoltopisteessä saa veden lisäksi
urheilujuomaa, banaaneja, maustekurkkua ja suolakeksejä. Törnävän kentän huoltopisteissä
on myös WC:t
- Törnävän kentän huoltorakennuksessa on ensiapupiste, jossa henkilökunta ja ambulanssi
- Törnävän kentän huoltorakennuksessa on varattu juoksijoille kaksi pukukoppia jossa on
suihkut (miehet ja naiset)
- matkan jälkeen kilpailunumerot ja ajanottotransponderit palautetaan kilpailutoimistoon ja
jokainen osallistuja saa osallistumispalkkinnon
- kunkin sarjan voittajat palkitaan pian maaliintulon jälkeen
- kaikki Minimaratoniin osallistujat saavat palkintoja
Lisäohjeita saa paikan päällä ennen kilpailua.
ENNAKKOILMOITTAUTUNEET
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT. VOIT ILMOITTAUTUA TAPAHTUMAAN
KILPAILUPÄIVÄNÄ KILPAILUTOIMISTOSSA ENNEN STARTTIA.
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REITTI (HUOM! PÄIVITETTY 29.4.2018)
KARTTA
MATKAT JA SARJAT
Maraton: M/N, M/N40, M/N50, M/N60.
Puolimaraton: M/N, M/N40, M/N50, M/N60.
City Run: M/N.
Minimaraton: P/T.
OSANOTTOMAKSUT
Maraton: 35 eur (alennettu maksu* 30 eur) 1.3. mennessä, sen jälkeen 40 eur (alennettu
maksu*
35 eur)
Puolimaraton: 25 eur (alennettu maksu* 20 eur) 1.3. mennessä, sen jälkeen 30 eur (alennettu
maksu*
25 eur)
City Run: 15 eur (alennettu maksu* 10 eur) 1.3. mennessä, sen jälkeen 20 eur (alennettu
maksu*
15
eur)
Minimaraton: ei osallistumismaksua.
TILINUMERO: FI76 5419 0120 2216 62
*) Alennettu maksu = Juoksijakortilla, S-kortilla, SU:n jäsenet, yhteistyökumppaneiden
henkilökunta
PALKINNOT: Kilpasarjoissa palkitaan kolme parasta pokaaleilla. Osallistumispalkinto kaikille
osallistujille.
SÄHKÖPOSTI: info@su-luistelu.fi
KOTISIVUT: http://www.seinamaraton.fi
JÄRJESTÄJÄSEURA: Seinäjoen urheilijat ry
TULOKSET 2017
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/published/fi/0da6ef09-375b-4753-9cd6-186e1063a16c"
style="border: none; width: 700px; height: 600px;">
Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

2/2

