Raumanmeren Maratonin osallistujainfo
Viimeksi päivitetty 11.5.2018
KILPAILUKESKUS JA PYSÄKÖINTI
Kilpailukeskus sijaitsee Otanlahden pesäpallostadionilla osoitteessa Urheilukatu 23, 26100
Rauma.
Ajoneuvojen pysäköinti on kilpailukeskuksessa.
KILPAILUTOIMISTO (INFO)
Avoinna kisakeskuksessa lauantaina 12.5.2018 klo 9:00 lähtien. Katso Kisakeskuksen
opaskartta.
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET JA JOUKKUEKILPAILUN ILMOITTAUTUMINEN
KISAPAIKALLA
Jälki-ilmoittautuminen kaikille matkoille päättyy 1 tunti ennen omaa lähtöä.
Maratonin joukkuekilpailuun ilmoittautuminen kilpailutoimistoon kello 10:45 mennessä.
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot jaetaan kilpailutoimistosta. Kilpailunumero tulee kiinnittää kilpailupaitaan
etupuolelle. Kilpailunumeroa ei saa taittaa. Numero pitää palauttaa maalissa.

AJANOTTO
Ajanotto tapahtuu numerolappuun kiinnitetyllä ajanottotunnisteella. Älä peitä
numerolappua maaliin saapuessasi!
TULOSSEURANTA (ONLINE) http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/2018_rauma/
PUKEUTUMINEN JA PESEYTYMINEN
Pukeutumiseen on varattu monitoimihalliin sekä naisille, että miehille oma pukeutumistila.
Hallin suihkutilat on varattu kilpailijoitten peseytymiseen. Katso opaskartta.
LÄHTÖ
Kaikkien matkojen lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta kuuluttajan antamien ohjeitten
mukaisesti.

LÄHTÖAJAT
Maraton (42,2 km)

11:00

Puolimaraton (21,1 km) 12:30
Kymppi (9,2 km)

13:30

Kolmonen (2,43 km)

14:00

REITIT
Reitit on merkitty risteyksissä opaskyltein ja tulkinnanvaraisissa paikoissa kalkkiviivalla.
Maratonissa juostaan puolimaratonin reitti kahteen kertaan. Kilpailijoiden on noudatettava
opasteita ja toimitsijoiden ohjeita. Reittiä myötäilevää pyörätietä on käytettävä. Maratonin
ja puolimaratonin reitti on virallisesti mitattu. Tutustu reittikarttoihin.
HUOLTO
Maratonreitin varrella on viisi huoltopistettä (H1 – H5) kummallakin kierroksella. Maratonin
toiselle kierrokselle lähdettäessä on lisäksi huoltopiste H6 kisakeskuksessa. Kympillä on
yksi huoltopiste (H5) noin 5,8 km lähdöstä. Katso reittikartat. Huoltopisteillä on tarjolla
urheilujuomaa ja vettä.
Huoltopisteitten sijainti lähdöstä (katso puolimaratonin reittikartta):
H1 noin 3 km,
H2 noin 7 km,
H3 noin 11 km,
H4 noin 15 km,
H5 noin 19 km,
H6 noin 21,2 km
Omat juomat tulee jättää kilpailutoimiston edustalle klo 10:20 mennessä.
Juomapakkauksissa pitää olla kilpailijan numero/nimi ja merkintä, mille huoltopisteelle ne
on tarkoitettu.
WC:t ovat vain kilpailukeskuksessa. Reitin varrella ei ole WC:tä.

MAALI
Maali sijaitsee lähdön kanssa samassa paikassa. Maalissa jaetaan kaikille kilpailijoille
osanottomitalit numerolapun luovutusta vastaan.
Maali sulkeutuu viimeistään kello 17:00.

KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN
Mikäli joudut jostain syystä keskeyttämään kilpailun, niin ilmoita siitä välittömästi
lähimmässä huoltopisteessä tai maalissa.

ENSIAPU
Yleinen hätänumero 112.
Kisakeskuksen huoltorakennuksessa on ensiapupiste. Katso opaskartta.

TULOKSET
Tulokset ovat nähtävillä tulostaululla sekä netissä (myös livenä:
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/2018_rauma/)
Maratonilla saadaan väliaika puolimaratonin maalin kohdalta.
Kilpailu on virallinen kilpailu, joten maratonin ja puolimaratonin tulokset ovat
tilastokelpoiset (Tilastopaja).

PALKINNOT
Sarjojen parhaat palkitaan kunniapalkinnoin. Maratonin joukkuekilpailussa palkitaan paras
nais- ja paras miesjoukkue. Miesjoukkueeseen voi kuulua myös naisia. Luvassa on myös
arvontapalkintoja, jotka ovat noudettavissa kilpailutoimistosta.
Kaikkien maratonille tai puolimaratonille osallistuvien kesken arvotaan matka
marraskuussa 2018 juostavalle Ateenan Maratonille. Palkinto sisältää yhteiskuljetuksen ja
yöpymisten lisäksi myös osallistumismaksun.

RUOKAILU JA KISARAVINTOLA
Kilpailijoille tarjotaan osallistumismaksuun kuuluvana lounas kisakeskuksen
ruokailutiloissa. Katso opaskartta.
Kisakeskuksessa palvelee myös kioski ja sen läheisyydessä makkaranmyyntipiste.

