RUNOSMÄEN REVITTELY TRAIL
31.8.2022
ALUSTAVAT TAPAHTUMAOHJEET
• Nämä ovat kilpailun alustavat tapahtumaohjeet.
Ohjeita saatetaan päivittää vielä ennen kilpailua ja
mahdollisista päivityksistä ilmoitetaan tapahtuman
nettisivuilla sekä sen sosiaalisen median kanavilla!
Tapahtumakuvaus
• Turku Trail Challengen toinen osakilpailu revitellään Runosmäen poluilla! Alue
tarjoaa loistavat olosuhteet kovavauhtiseenkin revittelyyn avokallioilla ja
niiden reunamilla. Runosmäessä ei nousumetreillä liikaa juhlita, joten vauhtia
on tässä osakilpailussa ehdottomasti lupa pitää!
Sarjat ja matkat
• Naiset 14km, miehet 14km, naiset 7km ja miehet 7km.
Kilpailukeskus
• Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Piiparinpolku 3, 20360 Turku.
• Kilpailukeskus sijaitsee hiekkakentällä (Piiparinpuiston kenttä). Vieressä
sijaitsevan Luolavuoren koulun (Piiparinpolun yksikkö) wc-tilat on varattu
kilpailijoiden käyttöön. Kilpailukeskuksesta löytyy myös järjestäjien katos
kilpailijoiden varusteita varten sadekelin yllättäessä.
Paikoitus
• Parkkipaikat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä hiekkakentällä.
Lähtö ja maali
• Lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksen läheisyydessä.
Lähtöajat
• 14km: Yhteislähtö klo 18:00.
• 7km: Yhteislähtö klo 18:10.
Reittiohjeet
• Kilpailussa kierretään 7km (7005m) lenkkiä ympäri. Näin ollen 7km sarjat
kiertävät kyseisen lenkin kerran ja 14km sarjat kaksi kertaa.

Huolto
• Kilpailijoilla on mahdollisuus omaan huoltoon toiselle kierrokselle lähdettäessä.
Tarjolla on myös järjestäjien puolesta pientä virkistystä.
Kenkäsuositus
• Nappula- tai nastalenkkari.
Osanottomaksut ja ilmoittautuminen
• Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaa edeltävään iltaan (9.8.) mennessä 15e
(opiskelijat 10e).
Ilmoittautuminen ennakkoon nettisivuilla http://www.jatkuvaliike.fi/turkutrail-challenge/.
• Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä 20e (opiskelijat 15e).
Liikuntasetelit
• Osanottomaksut mahdollista maksaa liikuntaseteleillä; Edenred, Smartum
(mobiili ja setelit), E-passi ja Eazybreak.
• Liikuntaseteleillä maksettaessa valitse ilmoittautumisen yhteydessä
”Ennakkoilmoittautuminen (Liikuntaetu)”. Maksu tapahtuu kyseisen
liikuntaedun oman mobiilisovelluksen kautta tai fyysisillä seteleillä paikan
päällä.
Kausikortti
• Kaikki neljä tapahtumaa kolmen hinnalla 45e (opiskelijat 30e)!
• Kausikortti mahdollista hankkia joko ensimmäisestä tapahtumasta tai
lähettämällä sähköpostiin info@jatkuvaliike.fi “kausikortti/nimi”. Maksu joko
tilille
FI65
7997
7994
6936
66
tai
tapahtumapaikalla
käteisellä/kortilla/mobilepaylla.
Reitin merkkaus
• Reitit on merkitty huolellisesti näkyvillä reittimerkeillä, joiden kuva ilmestyy
tapahtumasivuille lähempänä tapahtumaa! Järjestäjät suosittelevat
perehtymään myös tapahtuman reittikarttaan, joka löytyy tapahtuman
ohjeista kohdasta ”reittikartta”.
Palkinnot
• Osakilpailun parhaat palkitaan pienillä muistamisilla. Lisäksi Turku Trail
Challengen kokonaiskilpailun parhaat palkitaan Sievin tuotepalkinnoin!
• Onnekkaimmille luvassa myös arvontapalkintoja!

Valokuvat
• Jos et halua tapahtumassa otettuja kuvia itsestäsi julkaistavaksi, ilmoitathan
siitä järjestäjille info@jatkuvaliike.fi.
• Toivomme, että tunnelmia tapahtumista jaetaan somessa tägäten
@turkutrailchallenge & @jatkuvaliike.
Yhteydenotot
• Tuukka Mäkinen 040 5359677, tuukka.makinen@hotmail.com.

