
IITTALA-MARATON, LA 29.5.2021
KILPAILUOHJEET
Iittala-maraton järjestetään tänä vuonna lauantaina 29.5. erikoistapahtumana, jossa matkana on maraton ja jonka voi 
venyttää Iittala-maratonin ”isälle” sopivaan 70 kilometriin, Pekka Rutasen täyttäessä 70 vuotta. Tapahtuma järjestetään 
myös erityisjärjestelyin: Vapaat lähtöajat, omatoiminen ajanotto ja niukka huoltopiste desinfiontivälinein varustettuna. 
Tapahtumapaikka on Iskuasema Iittalan keskustan (200 m) ja rautatieaseman (50 m) välittömässä läheisyydessä. 
Juoksun jälkeen kannattaa käydä tutustumassa Iittalan Lasimäelle (700m).

KILPAILUOHJEET LYHYESTI
1. Vapaavalintainen lähtöaika. Juoksija merkkaa lähtölistaan oman nimensä, syntymävuotensa, seuransa, 
matkansa sekä tulevan lähtöaikansa.
2. Juoksija lähtee juoksemaan matkaansa lähtölistaan merkattuna lähtöaikana (katso varakellosta seinästä) ja 
käynnistää oman kellonsa ajanoton.
3. Juoksija tulee maaliin ja pysäyttää oman ajanottonsa.
4. Juoksija merkkaa aikansa lähtölistaan.

TOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja: Jani Mäntytörmä
Maali ja tulospalvelu: Omatoimiajanottona, huoltopaikalla varakello.
Huolto: Pekka Rutanen
Lähtö: Omatoimiajanottona, huoltopaikalla varakello.
Tiedottaja: Jani Mäntytörmä

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT
Ennen vapaavalintaista lähtöaikaansa juoksija merkkaa kilpailun järjestäjän lähtölistaan oman nimensä, 
syntymävuotensa, seuransa, sarjansa sekä tulevan lähtöaikansa, katso myös kohta Ajanotto alla. Vapaaehtoisen 
kilpailu-/tukimaksun (5€ tai valitsemasi summa) voi maksaa:

• SmartumPay (Kalvolan Keihäs, kuntorastit)
• ePassi (Kalvolan Keihäs ry, maraton)
• FI34 5680 4420 0277 63, viite 30120 80002
• Käteisellä tai Smartum- ja Tyky-seteleillä  (Kisakahviossa erillinen kassalipas)

KILPAILUNUMEROT
Kilpailussa ei käytetä rintanumeroita.



AJANOTTO
Tapahtumassa on omatoiminen ajanotto esim. urheilukello. Järjestäjän lähtölista on sisätiloissa/kahviossa. 
Huoltopaikalla Iskuaseman seinässä on varakello. 

1. Ennen lähtöä juoksija merkkaa kilpailun järjestäjän lähtölistaan oman nimensä, syntymävuotensa, seuransa, 
sarjansa sekä tulevan lähtöaikansa. Tämä lähtöaika toimii ainoastaan varmistuksena mikäli oma ajanotto 
epäonnistuu.

2. Juoksija lähtee juoksemaan omaa suoritusta lähtölistaan merkattuna ja varakellon näyttämänä ajankohtana ja 
samalla käynnistää oman ajanottonsa.

3. Maaliin tultuaan juoksija pysäyttää oman ajanottonsa ja käy merkitsemään tuloksensa kilpailun järjestäjän 
lähtölistaan. Mikäli oma ajanotto on epäonnistunut, katsoo juoksija maaliaikansa varakellosta ja merkitsee ajan 
lähtölistaan.

Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan www.kalvolankeihas.com ja Juoksija-lehden nettisivuilla.

LÄHTÖ
Lähtö vapaavalintaisena ajankohtana, ei yhteislähtöä. Lähtö on kilpailukeskuksessa. Katso erillinen kartta 
kilpailukeskuksesta. Katso myös suositellut lähtöajat kilpailuohjeen lopusta kohdasta ”Kilpailupäivän aikataulu”. Ennen 
lähtöä pidä huoli, että nimesi on järjestäjän lähtölistassa. 

HUOLTOPISTEET
Kilpailukeskuksen huoltopiste: Vesi, mehu ja pientä purtavaa. Huom! Niukka huoltopiste koronaturvallisuuden takia.  
Suositellaan omaa evästä ja juomaa, huoltopisteelle varattu näille tilaa. Huoltopisteellä myös käsidesiä.

Huoltopisteellä on myös muistiinpanovälineet kierroksien laskemiselle.

REITTI
Reitillä on kääntöpaikka, edestakainen matka 5274 m/korkeusero 15 m. Esimerkkinä maratonilla kääntöpaikalla käydään
kahdeksan (8) kertaa, puolimaratonilla neljä (4) kertaa ja varttimaratonilla/10km kaksi (2) kertaa. 

70 kilometriä = 13,272 kertaa kääntöpisteellä. Ensimmäinen kierros on vajaa: Juoksu aloitetaan lähdöstä ja käännytään 
takaisin lähtöön noin 700 metrin juoksun jälkeen (reitillä on kääntökyltti). Tämän jälkeen juostaan 13 täyttä kierrosta.

Juoksupohjana asfaltti (100%). Reitillä ei ole liikenteenohjausta. Vähäliikenteisellä Kankaistentiellä, jossa pitkien 
matkojen kääntöpaikka sijaitsee, on ennakkovaroituskyltit juoksijoista autoilijoille.  Tarkempi reittikuvaus ja kartta löytyy
kilpailukeskuksesta. 

MAALI
Maali on kilpailukeskuksessa edessä. Maali sulkeutuu viimeisen juoksijan ollessa maalissa Tapahtuma päättyy kello 
20.00.

SUIHKU- JA SAUNAMAHDOLLISUUS
Iskuasemalla on suihkutila käytössä kello 8.00-20.00 välisenä aikana. Sauna on lämmin 13.00-17.00 välisenä aikana. 

http://www.kalvolankeihas.com/


Erillisiä saunavuoroja miehille ja naisille ei ole, mutta suihkuun/saunaan menijät voivat sopia esim. 30 min vuoroista 
tasatunnein. Uimarannalle matkaa noin 1 km (Kotkajärventie 133, urheilukenttä).

WC
WC-tilat löytyvät Iskuaseman sisältä. Kahvio-tilassa on kaksi wc:tä ja käytävällä neljä wc:tä. Reitin varrella ei 
ole wc:tä. 

PYSÄKÖINTI
Osallistujille löytyy parkkipaikat Iskuaseman takaa läheltä junarataa.

KAHVIO
Omatoimikahvio. Kahviossa kahvin- ja teentekovälineet ja termospullo.  Muistakaa turvavälit! 

ENSIAPU
Ensiapupakkaus löytyy kilpailukeskuksesta kahviosta.

PALKINNOT
Tapahtumassa ei jaeta palkintoja.

VAKUUTUS
Jokainen osallistuja osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan, järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia.



KILPAILUKESKUS



Kilpailupäivän aikataulu/Schedule: 

08.00 Kilpailukeskus on valmiina mm. huoltopiste ja varakello. Juoksemaan voi 
aikaisintaan lähteä.

08.00-12.00 Maraton/70km-matkan suositeltu lähtöaika

08.00-15.00 Muiden matkojen suositeltu lähtöaika

08.00-20.00 Suihku käytössä

13.00-17.00 Sauna käytössä

20.00 Tapahtuma päättyy, maali sulkeutuu. (Aikaisemmin mikäli viimeinen 
juoksija on aikaisemmin maalissa)

Juoksureitit/Routes
Maraton, puolimaraton ja varttimaraton/10km

• Yksi ”kierros” = edestakainen matka kääntöpaikalle Kankaistentielle = 5274m
• Maraton: 8 kierrosta, puolimaraton 4 kierrosta, varttimaraton/10km 2 kierrosta
• Huoltopisteellä on muistiinpanovälineet kierrosten laskemista varten, mikäli tarpeen.

Lähtö: Iskuasema
Kääntöpaikka: Kankaistentie, Kyltti: ”Kääntöpaikka”
Kierros/maali: Iskuasema

70 km
• 70 kilometriä = 13,272 kertaa kääntöpisteellä
• Ensimmäinen kierros on vajaa (1435m): Juoksu aloitetaan lähdöstä ja juostaan noin 720 metriä, jonka jälkeen 

käännytään 70km-kyltiltä takaisin lähtöpaikalle. Tämän jälkeen juostaan kolmetoista (13) täyttä kierrosta. 
Huoltopisteellä on muistiinpanovälineet kierrosten laskemista varten, mikäli tarpeen.



Reitti ja rataprofiili


