JOENSUU RUN 2017 – kilpailuinfo

Järjestäjä
Joensuu Runin järjestää Joensuun Katajan yleisurheilujaosto.

Matkat ja sarjat
Maraton: N/M yleinen, N/M 40, N/M 50, N/M 60
Puolimaraton: N/M yleinen, N/M 40, N/M 50, N/M 60, N/M 70
Kymppi: N/M 17, N/M yleinen, N/M 40, N/M 50, N/M 60, N/M 70, kuntosarja ilman ajanottoa
Virtasen Vitonen: T/P 15, N/M yleinen, N/M 70, kuntosarja ilman ajanottoa
Huom.! Aiempina vuosina juostua MiniMaratonia ei tänä vuonna juosta.

Kilpailukanslia
Kisatoimisto sijaitsee Joensuu Areenalla.
Ajanotto ja tulokset
Ajanotosta vastaa Smotek oy. Reitille tulee väliaikamatto Areenan juomapisteen yhteyteen.
Tulokset löytyvät osoitteesta http://www.finnresults.fi/joensuu-run-2017.
Koska pyrimme kisajärjestelyissä paperittomaan tulospalveluun, emme myöskään tulosta
paperituloksia kovin usein. Pyrimme kuitenkin tulostamaan ne Areenan aulaan, myöhemmin
ilmoitettavalle paikalle tunnin välein.
Ajanotto tapahtuu tänä vuonna numerossa itsessään olevan ajanottosirun välityksellä. Siru on
koodattu jokaiselle henkilökohtaisesti yhdistettynä numeroon. Numero pitää olla kiinnitettynä tai
aikaa ei voida ottaa. Kilpailunumero pitää kiinnittää rintaan ja se on pidettävä näkyvissä
ajanotonvarmistamiseksi. Numerolappua ei tarvitse palauttaa.
Numeron voi käydä noutamassa perjantaina 12.5. klo 18-20 ja lauantaina 15.5. klo 7:30 alkaen. Se
on kuitenkin haettava viimeistään 30min ennen starttia.
Myös kuntosarjalaisten tulee käyttää numeroa, jotta saamme tiedon, ketkä ovat vielä reitillä.
Isojen ryhmien numeroiden haku tapahtuu samaan tapaan kuin muidenkin. Ryhmiä ei ole eritelty
omiksi nipuikseen, vaan numeroita hakevan pitää tietää nimet, joita vastaan hän numeron sitten
mukaansa saa.

Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautumisille on oma piste kisakansliassa. Eli jos et ole ilmoittautunut ennakkoon, tule
suoraan ilmoittautumaan jälki-ilmoittautumispisteelle.
Meillä käyvät seuraavat maksutavat:
• Käteinen
• Pankki-/luottokortti
• Smartum-liikunta-/kulttuurisetelit
• Smartum-maksukortti
• ePassi (ent. Sporttipassi)
• Tyky
• Edenred (Luottokunta)
• Eazybreak
Lahjakortit on vaihdettava osallistumiseen ennen 11.5.2017.

Tavaroiden säilytys
Areenan pukuhuoneet ovat osallistujien käytössä. Arvotavarat pukuhuoneissa ovat omalla
vastuulla. Pyritään järjestämään arvoesineiden säilytys myös vahditusti. Siitä enemmän tietoa
kisakansliasta.

Parkkeeraus
Uimahalli Vesikon parkki on lähin parkkialue. Parkin täyttyessä lähialueen parkkialueet ovat
käytössä. Niissä kiekko- ja maksukäytäntö vaihtelee.

Lähtö ja maali
Kaikki matkat lähtevät liikkeelle välillä 10:00-10:15. Joko yhtä aikaa tai pienellä porrastuksella.
Tämä selviää heti, kun matkojen tarkat mitat ovat meillä.
Joensuu Run-tapahtumassa kaikki matkat lähtevät liikkeelle Mehtimäen Keskuskentältä.
Lähtöpaikat ja kentällä kierrettävät matkat kerrotaan tarkemmin reittipäivityksessä
tarkistusmittauksen tulosten saavuttua.
Kaikkien matkojen maali on samassa paikassa Keskuskentällä.
Maalissa osallistujille jaetaan mitali ja tuotepussi.

Reitti
Reitit ovat virallisesti mitattu, lukuun ottamatta Virtasen Vitosta, joka on noin 5,5 kilometriä. Reitit
on merkitty koko matkaltaan valkoisella kalkilla. Pääasiassa juostaan kevyen liikenteen väyliä pitkin.
Joissain kohdissa on myös merkkausnauhaa selventämässä reitin kulkua. Vilkkaimmissa risteyksissä
ja tienylityksissä on liikenteenohjaus. Silti jokaisen juoksijan tulee olla tarkkana, koska osittain
juostaan muun liikenteen seassa. Vastuu reitillä pysymisestä on ensi kädessä osallistujalla itsellään.
Kilometrimerkinnöistä ei vielä ole täyttä varmuutta. Pyrimme merkitsemään jokaiselle matkalle
välikilometrit viiden kilometrin välein, mutta matkojen lähtiessä hieman eri paikoista on
mahdollista, että tästä luovutaan välttääksemme sekaannusta. Merkkaamme jotain, mutta
ilmoitamme lähempänä mitä ja millä tavoin. Maratonille merkitään puolimaratonin tarkka sijainti.

Huoltopisteet
Joensuu Run-reiteillä on yhteensä neljä huoltopistettä. Ne on nimetty seuraavasti:
•

Juomapiste Botania
Sijaitsee Botanian perhostarhan luona, käännyttäessä Heinäpurontieltä
Vainonniementien hiekkatielle. Tämä piste ohitetaan maratonilla neljä kertaa,
puolimaratonilla kaksi kertaa ja kympillä kerran.

•

Juomapiste Metsä
Sijaitsee Heinäpurontien ylityksen jälkeen, käännyttäessä ”pikku kolmion”
päätysuoralle. Tämä piste ohitetaan maratonilla neljä kertaa, puolimaratonilla kaksi
kertaa ja kympillä kerran.

•

Juomapiste Areena
Sijaitsee Areenan jäähallinpuoleisessa päädyssä. Tämä piste ohitetaan maratonilla
neljä kertaa, puolimaratonilla kaksi kertaa.

•

Juomapiste Noljakka
Sijaistee Noljakantien varressa, maraton reitin kaukaisimmassa kulmassa. Tämä piste
ohitetaan maratonilla kaksi kertaa.

Huoltopisteiden yhteydessä on wc sekä perinteisiä huoltopistetarvikkeita. Myös ensiapua
löytyy jokaiselta huoltopisteeltä.
Juomapisteillä on paikka juoksijoiden omille juomapulloille, jotka jätetään erikseen
merkattuun paikkaan Kisakansliassa. Siellä on juottopisteiden nimillä varustetut korit, joihin
pullot voi jättää. Huoltoauto toimittaa ne paikoilleen ennen lähtöä. Omien pullojen sijoittelu
on huoltopisteiden viimeisessä pöydässä.
Huoltopisteillä on tarjolla ainakin seuraavaa:
• Urheilujuoma – Squeezy Forti Drink
• Vesi
• Banaani
• Suolakurkku
• Rusinat
• Merisuola

Pakolliset varusteet
Kilpailunumero - kiinnitettynä näkyville rintaan.
Jänikset
Tällä hetkellä ilmoittautuneita jäniksiä on vain maratonille. Jänis tähtää neljän tunnin
alitukseen. Jänis on merkattu keltaisella liivillä ja esitellään kuulutuksin ennen lähtöä.
Keskeyttäminen
Kerro keskeytyksestäsi kisakansliassa. Kisakanslia toimittaa tiedon tulospalvelulle.

Osallistumisen peruminen tai siirto

Peruutustilanteessa järjestäjä ei palauta osallistumismaksua, mutta osallistumisen voi siirtää
seuraavalle vuodelle.
Peruutusilmoitus 11.5.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
tomi.pyylampi@katajayu.fi
Palkintojenjako
Palkintojenjako suoritetaan Areenan edustalla korokkein merkityllä paikalla. Jos oman sarjan
palkintojenjaossa ei ole aikataulun mukaan paikalla, voi palkinnon hakea seuraavan
palkintojenjaon yhteydessä. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen postitse. Katajan toimistolta
palkinto on mahdollisuus käydä hakemassa kahden seuraavan viikon aikana.

Alustava palkintojenjakoaikataulu
11.00
11.30
12.30
14.30
15.30

Virtasen Vitonen – kaikki sarjat
10km – kaikki sarjat
Puolimaraton – tässä vaiheessa valmiina olevat sarjat
Maraton ja puolimaraton – tässä vaiheessa valmiina olevat sarjat
Maraton – kaikki loput sarjat

Osallistujamitali
Jokaiselle osallistujalle jaetaan Joensuu Run-mitali heti maaliintulon jälkeen.

Uimalippu
Pitkien matkojen juoksijoille on varattu uimalippu, jonka saa numeroa haettaessa. Vesikon
uimalippu on voimassa vain kisapäivänä. Uimahalli Vesikko sijaitsee Joensuu Areenan
vieressä.

Ensiapu
Lähtö-/maalialueella päivystää ensiapuhenkilö, jolla on mukana ensiapuvälineitä.
Ensiaputarvikkeita on lisäksi jokaisella huoltopisteellä. Reitillä kiertää huoltoauto, joka
kuljettaa apua tarvitsevat seuraavalle huoltopisteelle tai maalialueelle.
Muistakaa, että hädän sattuessa jokainen juoksija on velvollinen auttamaan kanssajuoksijaa!

Vakuutus
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puolesta. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla
vastuulla.

Suoritusaika
Suoritusaikaa on klo 16.00 asti. Siltojen ylittävä lenkki on liikenneohjattu klo 12.00 asti. Tämän
jälkeen on mahdollista, että vesiliikenteen takia sillat nousevat.

Oikeudet kuviin
Tapahtuman järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus Joensuu Runin aikana ottamilleen omille
valokuville.

Hyväntekeväisyys
Joensuu Run on tällä kertaa mukana myös merkittävässä hyväntekeväisyystyössä. Virtasen
Vitosesta ohjataan tuottoa syöpäsairaiden lasten perheille SYLVA:n kautta.
Kisakansliassa on mahdollisuus lahjoittaa oma summa tuota keräykseen.

