IITTALA-MARATON, LA 29.5.2021
Iittala-maraton järjestetään tänä vuonna lauantaina 29.5. erityisjärjestelyin: Vapaat lähtöajat, omatoiminen ajanotto ja niukka
huoltopiste desinfiontivälinein varustettuna. Tapahtuman ”isän”, Pekka Rutasen, täyttäessä 70 vuotta on tarjolla myös 70 km
-sarja.
Sarjat/matkat: 70km, Maraton, Puolimaraton ja Varttimaraton/10km, M ja N, ei ikäryhmiä. Reitillä on kääntöpaikka, edestakainen
matka 5275 m/korkeusero 15 m. Esimerkkinä maratonilla kääntöpaikalla käydään kahdeksan (8) kertaa. Juoksupohjana asfaltti
(100%). Lähtö, huoltopiste ja maali ovat kilpailukeskuksessa.
Ilmoittautumiset: Ennakkoilmoittautumisia toivotaan järjestelyiden helpottamiseksi to 27.5.2021 mennessä sähköpostiin
maraton@kalvolankeihas.com. Tapahtumapäivänä osallistujat ilmoittautuvat kirjoittamalla nimensä, seuransa ja matkansa
järjestäjän osoittamaan osallistujalistaan. Ilmoittautumisen voi perua maksutta (Huom! Verottajan ohjeen mukaan tykymaksuvälineestä ei saa antaa rahaa takaisin.)
Vapaaehtoinen kilpailu-/tukimaksu (5€ tai valitsemasi summa):
70km
5€
Maksun voi maksaa etukäteen:
Maraton
5€
• SmartumPay (Kalvolan Keihäs, kuntorastit)
Puolimaraton
5€
• ePassi (Kalvolan Keihäs ry, maraton)
Varttimaraton/10km
5€
• FI34 5680 4420 0277 63, viite 30120 80002
Tai paikanpäällä:
• Smartum- ja Tyky-setelit
• Käteisellä
Vapaat lähtöajat:
Tapahtumassa on vapaat lähtöajat ja omatoiminen ajanotto. Kilpailukeskuksessa on varakello. Suositeltu lähtöaikaikkuna eri
matkoille:
70 km klo 8.00-12.00
Maraton klo 8.00-12.00
Puolimaraton ja varttimaraton klo 8.00-14.00
Tapahtuma päättyy viimeistään klo 20.00
Opastus: Iittalantie ja 130-tie risteys sekä Iittalan keskusta. Opastus paikallaan lauantaiaamuna klo 07.30.
Kilpailukeskus ja pysäköinti: Iskuasema. Navigointiosoite: Kotkajärventie 9, Hämeenlinna. Kilpailukeskus valmiina klo 8.00.
WC/Pukeutuminen/Peseytyminen: Sisätiloissa, mahdollisuus saunomiseen. Uimarannalle noin 1 km.
Muuta: Kilpailukeskuksessa on omatoiminen kahvio.
Lisätiedot ja tiedustelut: Lisätietoja tulee erillisille kisasivuille, ks. http://kalvolankeihas.com/v2/suunnistus/tapahtumat/iittalamaraton-2021/. Voit ottaa yhteyttä myös: maraton@kalvolankeihas.com / 040 482 5111.
Palkinnot: Tapahtumassa ei jaeta palkintoja.

Tervetuloa juoksemaan Iittalaan!
16.5.2021 Alkuperäinen

Reitti ja rataprofiili
Edestakainen reitti juostaan maratonissa kahdeksan (8) kertaa, puolimaratonissa neljä (4) kertaa ja varttimaratonissa kaksi (2)
kertaa. Korkeusero edestakaisella 5275 metrin matkalla noin 15 metriä. Lähtö on kilpailukeskuksessa, jossa myös huoltopiste.
70 km -reitti: Juostaan lähdöstä noin 700 metriä ja käännytään 70km-kyltin kohdalla takaisin lähtöön. Tämän jälkeen juostaan
edestakainen reitti kolmetoista (13) kertaa. Maali on kilpailukeskuksessa.

