Joensuu Run 2018

Lue säännöt huolellisesti läpi ennen niiden hyväksymistä. Järjestäjän yhteystiedot sivun lopussa.
Ilmoittautuminen
Järjestelmän kautta:
Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisen järjestelmän kautta. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Siinä
on linkki, jonka kautta pääset muuttamaan omia tietojasi. Muutokset on tehtävä ilmoittautumisajan puitteissa. Eli viimeistään
9.5.2018.
Käteisellä tai maksukorteilla:
Onnistuu aluksi vain Joensuun Katajan toimistolla. Yhteystiedot sivun lopussa.
Liikuntaseteleillä ja muilla vastaavilla tavoilla:
Perusperiaate toimii niin, että setelit toimitetaan ilmoittautumistietoineen toimistolle, josta järjestäjä syöttää ne järjestelmään.
Jos epäselvää, ota yhteyttä järjestäjään.
Meillä käyvät seuraavat maksutavat:
Käteinen
Pankki-/luottokortti
Smartum-liikunta-/kulttuurisetelit
Smartum-maksukortti
ePassi (ent. Sporttipassi)
Tyky
Edenred (Luottokunta)
Eazybreak
Lahjakortit
Tulee vaihtaa ilmoittautumiseen ennen 30.4.2018. Ole yhteydessä järjestäjään.
Ryhmäilmoittautumiset
Jos haluat ilmoittaa isomman ryhmän kerralla, ole yhteydessä järjestäjään parhaan tavan selvittämiseksi.
Ilmoittautumisen peruminen
Peruutustilanteessa järjestäjä ei palauta osallistumismaksua ilman lääkärintodistusta, mutta osallistumisen voi siirtää seuraavalle
vuodelle tai toiselle henkilölle. Järjestäjä ei myöskään palauta Joensuu Run Kick-Offin osallistumismaksua. Siirrosta tulee
ilmoittaa järjestäjälle viimeistään 9.5.2018. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tomi.pyylampi@katajayu.fi
Matkat ja sarjat
Maraton: M/N, M/N40, M/N50, M/N60
Puolimaraton: M/N, M/N40, M/N50, M/N60, M/N70
10km: M/N17, M/N, M/N40, M/N50, M/N60, M/N70, kuntosarja - ilman aikaa
5km: T/P15, M/N, Kuntosarja - ilman aikaa
Tapahtuma alkaa klo 10.00. Aikataulu tarkentuu lähempänä tapahtumaa.
Maratonin, puolimaratonin ja 10 kilometrin reitit ovat tarkastusmitattuja.
Kilpailureiteillä pätevät normaalit tieliikennesäännöt, ellei toisin ole kilpailuohjeessa mainittu, tai liikenteenohjaaja toisin
määrää.
Osallistumiseen liittyvät ohjeet ja säännöt
Ilmoittautumisesi tai tekemäsi siirto on virallinen silloin, kun olet saanut vahvistusviestin, osallistumismaksu on suoritettu sekä
kaikki järjestäjän vaatimat tiedot annettu. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta kilpailutapahtuman hetkellä.
Yhteystietojen muuttuessa ilmoittautumisen ja tapahtuman välisenä aikana, on osallistuja velvollinen muuttamaan tiedot
oikeaksi.
Järjestäjä ilmoittaa viralliset aikataulut ja ohjeet nettisivuilla osoitteessa www.joensuurun.fi, 14 vrk ennen kilpailua. Tätä ennen

ilmoitetut ohjeet ja aikataulut ovat viitteellisiä ja ne voivat muuttua. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista muutoksista kilpailijalle
aiheutuneista kuluista.
Kilpailija on velvollinen kaikissa sarjoissa tutustumaan reittiin ennakolta siinä määrin, että pystyy suorittamaan reitit opasteiden
mukaisesti. Merkatulta reitiltä poikkeaminen katsotaan keskeytykseksi. Kilpailun ajanotto toteutetaan sähköisellä järjestelmällä.
Kilpailija on vastuussa ajanottosirun oikeasta, ohjeiden mukaisesta kiinnityksestä. Sijoitus määräytyy kokonaisajan
perusteella. Kokonaisaika määräytyy lähdöstä maalilinjan ylittämiseen. Järjestäjä ei vastaa mahdollisten väliaikojen
oikeellisuudesta tai niiden puutteesta.
Suoritusaikaa on klo 16 asti.
Mikäli kilpailu joudutaan perumaan, keskeyttämään tai siirtämään kilpailun järjestäjästä riippumattomasta syystä (force
majeure), järjestäjä ei ole velvollinen vastaamaan kilpailijalle aiheutuneista kuluista eikä osanottomaksua palauteta.
Kilpailun järjestäjillä, sekä kuva- ja äänimateriaalin tuottajilla, on oikeus tallentaa ja käyttää tapahtumasta otettua kuva- ja
äänimateriaalia markkinointitarkoituksiin, sekä esittää ja jakaa materiaalia julkisesti.
Joensuu Run Kick-Off
Lisämaksusta voit ilmoittautua kahteen treeni-iltaan, jossa treenataan, tutustutaan uuteen reittiin ja annetaan
valmistautumisvinkkejä tapahtumaan. Kick-Off muodostuu kahdesta 1,5 tuntia kestävästä kerrasta, jotka järjestetään torstaiiltoina 19.4. sekä 26.4.
Joensuu Run Kick-Offin hinta on 6€/osallistuja ja siihen voi ilmoittautua ilmoittautuessaan 18.4. mennessä jollekin Joensuu Runin
matkalle.
Palkintojenjako
Palkinnot jaetaan jokaisen sarjan kolmelle parhaalle (pl.kuntosarjat). Jos oman sarjan palkintojenjaossa ei ole aikataulun mukaan
paikalla, voi palkinnon hakea seuraavan palkintojenjaon yhteydessä. Palkintoja EI toimiteta jälkikäteen postitse. Katajan
toimistolta palkinto on mahdollisuus käydä hakemassa kahden seuraavan viikon aikana. Palkintojenjakoaikataulu julkistetaan
myöhemmin.
Osallistujamitali
Jokaiselle osallistujalle jaetaan kisamitali heti maaliintulon jälkeen.
Keskeyttäminen
Kerro tai pyydä jotain ilmoittamaan keskeyttämisestäsi Kisakansliaan. Näin voimme varmistaa kaikkien juoksijoiden
maaliinpääsyn.
Pakolliset varusteet
Kilpailunumero - kiinnitettynä näkyville rintaan
Ensiapu
Lähtö-/maalialueella päivystää ensiapuhenkilö, jolla mukana ensiapuvälineitä. Ennen ensimmäistä starttia EA-henkilö päivystää
Kisakansliassa. Ensiaputarvikkeita on myös jokaisella huoltopisteellä. Huoltopisteillä saattaa olla myös ensiapuhenkilö
päivystämässä. Reitillä kiertää huoltoauto, joka kuljettaa apua tarvitsevat seuraavalle huoltopisteelle. Muistakaa, että hädän
sattuessa jokainen juoksija on velvollinen auttamaan kanssajuoksijaa!
Vakuutus
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puolesta. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuulla.
Järjestäjä
Joensuu Runin järjestää Joensuun Katajan yleisurheilujaosto. Tapahtuman markkinoinnista vastaa JOKA Athletics Oy.
Joensuu Run järjestetään Joensuussa lauantaina 12.5.2018. Tapahtuman keskipisteenä toimii Joensuu Areena sekä Joensuun
keskuskenttä, jossa kilpailukeskus sijaitsee. (Osoite: Mehtimäenaukio 2).
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