Ohjeet osallistujille
•

Perehdy ohjeisiin huolella. Kertaa ne vielä ennen lähtöä. Tervetuloa mukaan!

•

Numeroiden nouto ja jälki-ilmoittautuminen Ski Jyväskylän teltalla lähtöpaikalla (Huhtasuon liikuntapuisto tai Peurunka). Ilmoittautuminen aukeaa Huhtasuolla klo 8.45 ja Peurungassa 11.30. Huhtasuon
liikuntapuiston osoite on Kangasvuorentie 18.

•

Saat lähtöpaikalta numerolapun. 30km matkalle ota mukaan kassi, johon voit pakata maaliin kuljetettavat varusteesi. Liimaa kassiin oma kilpailunumero (saat järjestäjältä tarran tai teippiä). Järjestäjä vastaa
tarvikkeiden siirtämisestä maalipäähän.

•

Lähdöt 30km patikkasarjassa omaan tahtiin klo 9.00-9.45 välillä Huhtasuolta, kilpasarjojen lähtö klo
10.00. Peurungasta kaikkien 10km sarjojen lähtö klo 12.00.

•

Huhtasuon liikuntapuistossa on käytössä pukuhuoneet sekä WC-tilat.

•

30km reitti on merkitty Jyväskylä Ski Marathon-opastein.

•

Noudata matkalla liikennesääntöjä. Tapahtumassa ei ole erillistä liikenteen ohjausta. Noudata erityistä turvallisuutta tienylityspaikoissa, niissä ei ole liikenteen pysäytystä.

•

Huoltopisteet: 30km matkalla 3kpl ja 10km matkalla kaksi huoltopiste. Osa huoltopisteistä on ns.
itsepalvelupisteitä. Jokaisella 30km osallistujalla on oltava oma juomavyö/reppu/pullo, jota voi
juomapisteillä täyttää. Huoltopisteillä tarjolla TEHO Sportin urheilujuomaa, vettä ja pientä purtavaa.
Sääennuste lupaa lauantaille lämmintä säätä, muistathan juoda riittävästi!

•

Ota mukaan myös lisäenergiaa oman tarpeen mukaan.

•

Roskat on laitettava juomapisteiden tai lähtö-/maalialueen roskiksiin. Roskia ei saa pudottaa reitin
varrelle. Tahallinen roskaaminen johtaa kilpasarjoissa suorituksen hylkäämiseen. Jokainen patikoitsija/
juoksija on omalta osaltaan vastuussa siitä, että maasto jää tapahtuman jäljiltä siistiksi.

•

Keskeyttämistapaukset ja/tai ensiavun tarve: ilmoittautuminen huoltopisteille ja/tai maaliin
(050-5222 664). Vakavassa onnettomuustilanteessa soita 112. Huoltopisteiden osoitteet:
Huolto1, Ampumaradantie 14, 41310 Leppävesi
Huolto2, Ruutitehtaantie 32, 41330 Laukaa
Huolto3, Leipäpohjantie 338, 41350 Laukaa

•

10km lähtö Peurungasta Pölkin talolta. Pölkin talo sijaitsee Peurungasta eteenpäin kohti Multamäkeä.
Paikalla on Ski Jyväskylän ajanottovaunu. 10km reitti on merkitty puna-valkoisella Swix nauhalla,
reitillä on huoltopiste n. 3 km ja n. 7 km kohdalla. 10km reitti kulkee alussa ja lopussa hiekkatiellä ja
Multamäessä poluilla sisältäen pitkähkön porrasosuuden.

•

Osallistumismaksuun kuuluu mitali. Mitalit jaetaan maalialueella.

•

Tarvittaessa järjestämme kyytejä Peurungasta takaisin Huhtasuolle (10€). Varaa ja maksa kyyti ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä tai jos olet jo ilmoittautunut ja tarvitsetkin kyytiä, varaukset kyydistä
sähköpostilla: toimisto@skijyvaskyla.fi

•

Peurungassa suihkutilat käytössä. Kylpylän käyttö 12 euron hintaan (ostetaan Peurungasta)

•

Keittolounas 6,50 euroa ennakkoon ostettuna (varaukset toimisto@skijyvaskyla.fi, jos et ostanut ilm.
yhteydessä). Lounas paikan päältä ostettuna 9,50.
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