SAIMAAN RASTIVIIKKO
JOUTSENON TAPAHTUMA
8.7.2020
Tapahtumapaikka
Myllymäen hiihtokeskus, Myllymäentie 73, Lappeenranta
Opastuspaikka
Vesikkolantie 480, Lappeenranta
Radat
Tarjolla on ratoja erittäin helposta vaikeaan ja helppo pitkä polkujuoksurata.
A-pitkä, 7,1 km
A-lyhyt, 5,3 km
B-rata, 4,2 km
C-rata, 2,3 km
D-rata, 1,9 km
Pitkä polkujuoksu, 8,6 km (Matka mitattu rastiväliviivaa pitkin)
Ajanotto
Jokaisessa tapahtumassa on emit-ajanotto. lainakortteja on saatavissa, vuokra 1 euro.
Aikataulut
Karttojen myynti ja ilmoittautuminen avautuvat klo 10 ja sulkeutuvat klo 19. Maali sulkeutuu klo
20.
Osanottomaksut
Osanottomaksu aikuisilta 10 euroa, ja maksetaan tapahtumapaikalla. Kaikki alle 20-vuotiaat
pääsevät mukaan ilmaiseksi.
Maksuvälineet
Käteinen raha, korttimaksu, Smartumin setelit ja Smartum pay-sovellus, ePassi-sovellus ja
Eazybreak-sovellus sekä Etelä-Karjalan suunnistusseurojen sarjaliput. Maksun voi suorittaa myös
etukäteen Rastilippu-palvelussa.
Palkinnot
Saimaan Rastiviikko on kuntosuunnistustapahtuma, jossa palkinnot jaetaan sijoituksiin perustuen
normaalista poikkeavalla tavalla. Jokaisessa tapahtumassa on 10 -11 palkintoa.
Joutsenon tapahtuman palkintojen saajat julkaistaan tapahtumasivulla välittömästi tapahtuman
jälkeen. Palkinnon saajat ilmoittavat sitten yhteystietonsa, jotta palkinnot voidaan toimittaa perille.
Rastiviikon palkinnot:








Yöpyminen Imatran kylpylässä (2hh, 1 yö)
20 lahjakorttia Intersporttiin (50 €)
5 lahjakorttia Urheilu-Koskimieheen (50 €)
3 lahjakorttia Lappeenrannan Autokatsastukseen
20 pääsylippua Imatran kylpylään
4 pääsylippua Holiday Club Saimaan kylpylään
4 pääsylippua Angry Birds –sisäleikkipuistoon

Joutsenon tapahtumassa jokaisella radalla on kaksi palkintoa Intersportin 50 euron lahjakortti
kylpylälippu Imatran kylpylään.
Hotelliyö arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Jokainen osallistumiskerta on yksi arpalippu. Alle
20-vuotiaat saavat osallistua ilmaiseksi ja ovat mukana myös arvonnoissa.
Tulokset
Tulokset, väliajat ja reittihärveli julkaistaan tapahtuman jälkeen Joutsenon Kullervon
tapahtumasivulla. Online-tulokset on seurattavissa Rastilippu-palvelussa.
Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi
Osallistujien velvollisuudet:







Älä saavu tapahtumapaikalle flunssaisena.
Huolehdi käsihygieniasta, vältä kontakteja niin tapahtumapaikalla kuin maastossakin.
Desinfioi kädet.
Huomioi, että tapahtumapaikalle saa tulla vain osanottajia sekä lasten ja nuorten huoltajat.
Vietä tapahtumapaikalla mahdollisimman lyhyt aika – käy jälkipelit virtuaalisesti!
Leimaa rastilla niin, että vältät koskettamasta leimasinta käsilläsi.
Huolehdi turvaväleistä tapahtumapaikalla ja myös maastossa.

Järjestäjien toimenpiteitä:





Järjestäjät ovat suunnitelleet tapahtumapaikat huomioiden väljyyden, mm. lähdön ja maalin
sijoittelulla sekä tapahtumapaikan suunnittelussa.
Päivän tapahtuma sijoittuu ajallisesti pitkälle aikavälille.
Käsidesiä on saatavilla tapahtumapaikalla.
Järjestäjä noudattaa tapahtumassa koronavirustilanteen vuoksi annettuja määräyksiä ja
Suomen Suunnistusliiton ohjeistuksia. Tämän vuoksi järjestäjä voi rajoittaa tapahtuman
osallistujamäärää. Järjestäjät kontrolloivat osallistujamäärää myytyjen karttojen
lukumäärällä ja tulospalveluohjelmiston avulla.

Tervetuloa!
Joutsenon Kullervo ry
Suunnistusjaosto

