Komian Kirkon Hölkkä, Tävlingsinbjudan 2020
Plats: Ylistaro, Kirmaushalli, Kirkkokuja 20, fredagen den 7 augusti
Vägvisning: Ylistaro, riksväg 18, riksväg 16
Anmälningar: På förhand på webbplatsen www.ykv-suunnistus.net senast 2.8 eller efteranmälningar
med förhöjda avgifter senast 6.8 kl. 23. Det är inte möjligt att anmäla sig på tävlingsplatsen.
Maximiantalet löpare är 300.
Avgifter: Betalas i samband med anmälan till Ylistaron Kilpa-Veljet, suunnistusjaosto, kontonummer
FI62 4744 0010 1996 62. Det går också att betala med motionssedlar (Smartum, Tyky, Edenred,
Epassi, Eazybreak).
Parkering: gratis parkering på skolgården, Kirja-Matin koulu. Följ vägvisning och arrangörens
anvisningar.
Omklädning och dusch: Gemensamma utrymmen kan inte användas på grund av
coronabegränsningar. Wc kan användas.
Nummerlappar: Utanför Kirmaushalli. Ta med egna säkerhetsnålar. Nummerlapparna returneras
genast efter målgång.
Start: Halvmaraton klo 18, 10 km klo 18.15 och 5 km klo 18.30.
Rutterna: 5 km, 10 km och halvmaraton, kontrollmätt (sommaren 2020*)
Vätska: Arrangörens saft och vatten i målområdet. Egna drycker under löpningen.
Priser: Minnesmedalj åt alla deltagare. I tävlingsklasserna varupriser för de tre bästa. I
joggingsklasserna utlottas priserna. Alla deltagare under 14 år får pris. Ingen gemensam prisutdelning,
priserna delas ut genast efter målgång.
Försäkring: Alla deltagare tävlar på eget ansvar (barnen ska ha den vuxnes samtycke). Arrangören
har inte försäkrat deltagarna. Deltagare ska följa allmänna trafikregler. Rekommendationer gällande
coronabegränsningarna ska följas.

Klasser och avgifter:
5 km ruttkarta*
senast 2.8
- Jogging
10 €
- Barn under 14 år 5 €
10 km ruttkarta*
senast 2.8
- M
15 €
- M50
15 €
- N
15 €
- N50
15 €
- Jogging
15 €
Halvmaraton ruttkarta*senast 2.8
- M
20 €
- M50
20 €
- N
20 €
- N50
20 €

senast 6.8 kl. 23.00
15 €
7€
senast 6.8 kl. 23.00
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
senast 6.8 kl. 23.00
40 €
40 €
40 €
40 €

- Jogging
20 €
Rabatt -2 € med juoksijakortti

40 €
Tilläggsinformation: leiri@ykv-suunnistus.net

