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Pyhä	Tunturimaraton	12.8.2017	

Kilpailuohjeet	
	

	

Ennen	kilpailua	

Majoitus 

Pyhällä voi majoittua Hotelli Pyhätunturissa, Ski-Inn-huoneistoissa tai mökeissä. 
Lisätiedot: pyha.fi/majoitu 

Vakuutus	

Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailunjärjestäjällä	on oman toimintansa 
kattava vastuuvakuutus, mutta järjestäjä	ei ole vakuuttanut kilpailijoita. Kilpailijoille 
suositellaan omaa urheilu- tai tapaturmavakuutusta, joka kattaa maastokilpailuihin 
osallistumisen.	

Kilpailukeskus	ja	pysäköinti	

Kilpailukeskus on Hotelli Pyhätunturi, Kultakeronkatu 21, 98530 PYHÄTUNTURI.	

Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksessa hotellin edustalla.	

Fajitas	party	

Kisaa edeltävänä iltana (perjantai) tankataan ravintola Coloradossa (hotelli Pyhätunturi) 
fajitas buffassa ja tutustutaan muihin osanottajiin. Hinta 19 €.	

Aikataulu	

Pe 11.8.2017	

15:00-22:00 Ilmoittautuminen (kokouskeskus)	

18:00-20:00 Fajitas Party, ravintola Colorado, hinta 19 €	

20:00-21:00 Kisainfo (kokouskeskus)	

	
La 12.8.2016	

7:00-8:00 Ilmoittautuminen (kokouskeskus) 

7:00-10:00 Hotelliaamiainen 

8:30-15:00 Lapsiparkki (kokoontuminen hotellilla)	

08:50 - alkulämmittely lähtöalueella - rennoin askelin poluille!	

9:00-9:30 Lähdöt (hotellin piha): Tunturimaraton 9:00, Tunturipuolikas ja -kolmonen 
9:15, Tunturikymppi 9:30	
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11:00-18:00 Kisakeitto, tarjoillaan ravintola Coloradossa (hotelli) 

11:15-11:30 Tunturipuolikkaan voittajan maaliintulo	

12:40-13:00 Tunturimaratonin voittajan maaliintulo	

17:00 Maali sulkeutuu	

19:00 Palkintojenjako ja illallinen ravintola Coloradossa (hotelli)	

Tapahtumakylä hotellin pihalla on auki perjantaina ja lauantaina. Paikalla mm. Salomonin 
juoksukenkien testikeskus ja paikallisia yrittäjiä. 

	

Kilpailumateriaali	ja	ilmoittautuminen	kilpailukeskuksessa	

Osanottajakohtainen kilpailumateriaali luovutetaan kisatoimistossa kokouskeskuksessa 
hotellia vastapäätä. Vastaanottamalla kilpailumateriaalin osanottaja sitoutuu 
noudattamaan järjestäjien ohjeita, kilpailun sääntöjä	ja henkeä.	

Materiaaliin kuuluu	

- Reittikartta	

- Numerolappu ja 4kpl hakaneuloja	

- Lounaslipuke lauantaille	

- Pyhä tunturimaratonin Buff-huivi	

- Yhteistyökumppanien materiaaleja	

Urheilutuotteiden myynti kilpailukeskuksessa 

Tapahtumakylä (hotellin piha), jossa voi muun muassa testata Salomonin juoksukenkiä, 
pidetään auki perjantaina ja lauantaina. Tapahtumakylässä on myynnissä 
yhteistyökumppanien tuotteita.	

Vaatteiden	vaihto	ja	varustesäilytys	

Kokouskeskus on käytettävissä	vaatteiden vaihtoon ennen lähtöä	ja	varusteiden 
säilytykseen (Isokuru-tila) kisan ajaksi. Tila lukitaan kilpailun ajaksi, mutta varusteita ei 
vartioida. Varusteiden säilytys tapahtuu omalla vastuulla. Kysy kisatoimistosta, jos haluat 
jättää	varusteita säilytykseen.	

	

Toiminta	ja	säännöt	kilpailun	aikana	

Pakolliset	varusteet	

Kilpailijalla tulee olla koko matkan mukanaan seuraavat varusteet:	

- Matkapuhelin. Puhelimen tulee olla toimiva, soittoäänet päällä, vesitiiviisti pakattu, 
akku ladattuna, ja siihen tulee olla tallennettuna kisan ensiaputiimin numero 045 
124 3558 (varanumero 040 825 9556). Oma puhelinnumero on ilmoitettava 
järjestäjille materiaalia noudettaessa.	
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- Reittikartta	

- Numerolappu, joka on kiinnitettävä rintaan. Ajanottosiru on numerolapussa, ja oikea 
kiinnitys on välttämätön tuloksen saamiseksi. Numerolappuja ei kera ̈ta ̈ pois maalissa. 

- Ensiside tai vastaavaan käyttöön rulla sideharsoa + vähintään 1m pätkä	urheiluteippiä	

- Juomareppu tai juomapullo, juomatilavuus vähintään 0,5l.	

- Juoksutakki (säävarauksella, ilmoitetaan kisainfossa)	

- Oman harkinnan mukaan energiageelejä	tai muuta kisaevästä. Energiantarvetta 
miettiessä	kannattaa pitää	mielessä, että	reitti on suurimmaksi osaksi pieniä	polkuja, 
joilla eteneminen on hidasta. Suoritus kestää	tottuneilta polkujuoksijoilta 30-50% 
kauemmin kuin maraton maantiellä. Vähemmän maastossa juosseiden kannattaa 
varautua jopa kaksinkertaiseen aikaan.	

- Oma muki on vapaaehtoinen mutta kätevä	

Mikäli käytät matkalla energiageelejä, suosittelemme geelipullon käyttämistä. Siirrä	
geelit pulloon etukäteen ja lisää	loraus vettä	sekaan. Tästä	on kolme merkittävää	hyötyä: 
1) Tahmaisten kuorien käsittely ja kuljettaminen roskikseen kisan aikana jää	pois. 2) 
Kisan aikana voit nauttia geeliä	haluamissasi annoksissa, myös vähemmän kuin yhden 
pussillisen kerralla. 3) Potentiaalisia roskia ei lähde lainkaan mukanasi maastoon. Näin 
riski roskien putoamisesta reitin varrelle on nolla.	

Pakolliset varusteet tarkistetaan pistokokein ennen lähtöä	ja maalissa.	

Nastapohjaiset kisajalkineet on sallittu, piikkarit kielletty.	

Reitin	merkkaus	

Reitti on merkitty maastoon nuolikyltein ja viitoitusnauhoin. Malliviitoitus on nähtävillä	
kilpailukeskuksessa. Kilpailijan on noudatettava merkittyä	reittiä. Kilpailun järjestäjä	voi 
hylätä	reittiä	noudattamatta jättäneen kilpailijan, mikäli reitiltä	poistuminen on 
tahallista.	

GPS-reitit	

Eri kisamatkojen GPS-reitit löytyvät tästä 

Tunturimaraton	43km	
Tunturipuolikas	21,5km	
Tunturikymppi	10,5km	
Linkeistä saa reitit suoraan Suunto Ambit -laitteisiin, rastita "käytä tätä reittiä laitteessa" 
ja sen jälkeen kytke laite johdolla reitin siirtämistä varten. 

Siirtääksesi reitin muihin GPS-laitteisiin, paina linkistä aukeavan reittikartan oikeasta 
alakulmasta "Export route", jolloin saat ladattua reittitiedoston .gpx- tai .kml-muodossa.	

	

	

	

http://www.movescount.com/routes/route1099221-Pyha_Tunturimaraton
http://www.movescount.com/routes/route1099247-Pyha_Tunturipuolikas
http://www.movescount.com/routes/route1097520-Pyha_Tunturikymppi
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Juomapisteet	

Reitillä	on 3 juomapistettä: Karhunjuomalampi (kaikki sarjat), Huttuloman autiotupa 
(Tunturimaraton, Tunturikolmonen ja Tunturipuolikas) ja Latvavaara (Tunturimaraton). 
Pisteet on merkitty reittikarttaan. Juomapisteillä	on juomana vettä sekä Powerbarin 
energiajuomaa. Juomapisteillä	ei ole mukeja, vaan kannut joilla voi täyttää	oman pullon 
tai juomapussin. Kannuista ei saa juoda suoraan! Oman mukin mukaan ottamista 
kannattaa harkita. Vesi on tarkoitettu vain juotavaksi, ei päälle kaadettavaksi. 
Juomapisteillä	on roskikset. Kaikki kisassa syntyvä	roskat on joko tuotava maaliin tai 
laitettava juomapisteiden roskiksiin.	

Kilpailun luonteeseen liittyy oleellisesti, että	osanottajat kantavat itse omat eväänsä	ja 
juomapisteiden välillä	tarvitsemansa juoman. Ulkopuolinen huolto on sallittu kilpailun 
yleisillä huoltopisteillä (Karhunjuomalampi, Huttuloma, Latvavaara).	

Auttamisvelvollisuus	

Kilpailija on velvollinen auttamaan muita osanottajia, mikäli nämä	tarvitsevat ensiapua.	

Ensiapu	

Kilpailureitti on maastopohjaltaan ja profiililtaan vaativa, mikä	matkan aiheuttamaan 
väsymykseen yhdistettynä	altistaa loukkaantumisille. Reitti kulkee tunturimaastoissa, ja 
pisimmillään lähimmälle ajokelpoiselle reitille on noin 4km. Ensiavun saaminen maastoon 
ja mahdollinen kuljetus hoitoon kestää	pidempään kuin tavallisissa juoksutapahtumissa.	

Reitin varrella on 3 ensiapupisteittä, jotka on merkitty karttaan (juomapiste = EA-piste). 
Näissä	on ensiapuvälineitä, ensiaputaitoinen henkilö	ja kuljetusmahdollisuus. Lisäksi 
kaikki reittitoimitsijat ovat EA-taitoisia. Ensiapuryhmän saa kiinni puhelinnumerosta 045 
124 3558 (varanumero 040 825 9556).	

Järjestäjien ensiapuvalmiuden lisäksi kilpailijoilta edellytetään omatoimisuutta ja ripeää	
toimintaa tilanteissa, joissa ensiapua tarvitaan. Hätätilanteessa osanottajan on 
asetettava kilpakumppanin auttaminen oman kilpailusuorituksen edelle. Vakavissa 
loukkaantumistilanteissa on ensin soitettava yleiseen hätänumeroon 112 ja sen jälkeen 
ilmoitettava järjestäjille.	

Todennäköisimmät ongelmat matkalla	

- Kaatuminen ja sen seuraukset: Naarmut käsissä	ja polvissa, nyrjähdykset, jopa 
luunmurtumat	

Ensiapu: Omatoiminen ensiapu matkalla itse tai muiden osanottajien avustuksella, 
järjestäjien ensiapu karttaan merkityissä	ensiapupisteissä, vakavissa tapauksissa 
yleinen hätänumero 112.	

- Nestehukka ja muu uupuminen kesken matkan, josta huonolla kelillä	seurauksena 
hypotermiariski	

Ensiapu: siirtyminen omin voimin tai kilpakumppanien avulla lähimpään EA-
pisteeseen. EA-pisteillä	on varalla juomaa ja energiaa kaikkein uupuneimmille. 
Täydellisen uupumisen tapahtuessa paluukyyti EA-pisteestä	autolla.	
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Keskeyttäminen	

Kiireettömissä	keskeyttämistapauksissa on ilmoittauduttava ensiapupisteeseen, joista 
järjestetään kuljetus kilpailukeskukseen päivän mittaan. Kuljetusta on syytä	varautua 
odottamaan. Järjestäjille on aina ilmoitettava keskeyttämisestä.	

WC:t	

WC-tiloja on tarjolla kilpailukeskuksessa ja reitin varrella Karhunjuomalammen ja 
Huttuloman juomapisteillä.	

Luonnon	ja	muiden	ulkoilijoiden	kunnioittaminen	

Tunturimaratonin reitti kulkee suurimmaksi osaksi Pyhätunturin kansallispuistossa. 
Kilpailun järjestämisluvan edellytys on, että	tapahtuma ei vahingoita alueen luontoa, 
reitille ei jää	kilpailusta ylimääräisiä	jälkiä, ja yhteentörmäyksiltä	muiden 
ulkonaliikkujien kanssa vältytään. Tähän liittyvät seuraavat ohjeet:	

- Ohitukset ja kohtaamiset ulkoilijoiden kanssa on suoritettava huomaavaisesti. Toimi 
niin, että	tapahtumasta jää	hyvä	maku myös niille ihmisille, jotka kuulevat siitä	vasta 
maastossa.	

- Kanna mahdolliset roskat juomapisteillä	oleviin roskiksiin tai maaliin. Tahallinen 
roskaaminen johtaa kilpailijan suorituksen hylkäämiseen.	

- Mikäli joudut ns. pakollisille tarpeille kohdassa, jossa WC-tiloja ei ole tarjolla, suorita 
toimitus niin, ettei jälkiä	jää	näkyville. Erityisesti paperitavara on peiteltävä. Tässä	
tilanteessa merkityltä	reitiltä	poistuminen on sallittua, mutta reitille on palattava 
samassa kohdassa kuin siltä	poistuit.	

Reilu	peli	

Osanottajilta edellytetään reilua peliä	kanssakilpailijoita kohtaan. Reitillä	on muutamissa 
kohdissa vastaantulevia juoksijoita. Kohtaa vastaantulijat varoen, ja anna tilaa. Mikäli 
haluat ohittaa kanssakilpailijan kapealla polulla, pyydä	reilusti tietä, ja anna tietä	jos 
sinut ohitetaan.	

Ajanotto	ja	tulokset	

Kilpailun tulokset ilmestyvät tunturimaratonin nettisivuille realiajassa. Reitiltä	pyritään 
saamaan väliaikoja 1-3 kohdassa.	

Turvallisuuden vuoksi Tunturikympin kilpailijat kirjataan Karhunjuomalammella, 
Tunturipuolikkaan juoksijat Huttulomassa ja Tunturimaratonin osanottajat Latvavaarassa 
sekä	Huttulomassa paluumatkalla.	

Buff Trail Tour Finland	

Tunturimaraton (43km) on Buff Trail Tour Finlandin osakilpailu 4/6. Trail Tourin 
pisteet päivitetään nettisivulle trailrunning.fi kärjen osalta kisapäivänä	ja koko tulosten 
osalta kisan jälkeisellä	viikolla. Tourin tukija Buff lahjoittaa kaikille osanottajille 
Tunturimaraton-Buffin ja tukee kisavideon tuottamista.	
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Kilpailun	dokumentaatio	

Kilpailusta tuotetaan kuva- ja videomateriaalia, josta osa tarjotaan osanottajille 
osanottomaksuun kuuluvana. Ilmoittautuessaan kilpailuun osanottaja hyväksyy, että	
kilpailusta otettuja kuvia ja videoita, joissa kilpailija saattaa esiintyä	tunnistettavana 
julkaistaan kilpailun jälkeen erilaisissa tiedotusvälineissä. Kilpailun järjestäjillä	ja 
kilpailun yhteistyökumppaneilla on myös oikeus käyttää	materiaalia 
markkinointitarkoituksiin.	

Yleisö	

Tapahtumaa voi seurata reitin varrella eri kohdissa, esim. juomapaikoilla 
Karhunjuomalammella ja Huttulomassa. Huttulomaan autolla saapuvan yleisön on 
pysäköitävä	Huttujärventien puomin luona olevalle levikkeelle noin 1km:n päähän 
juomapisteestä. Upeita paikkoja yleisölle ovat myös Aittakuru aivan reitin alussa ja 
Kultakeron huippu viimeisen nousun päällä. Molemmissa on huikeat maisemat ja 
mahdollisuus nähdä	juoksijat hieman pidemmän matkan ajan.	

Kilpailun	jälkeen	

Pesu	

Kilpailijoiden käytössä	ovat Hotelli Pyhätunturin saunaosasto. Osanottajamäärästä	
johtuen hotellissa majoittuvien kannattaa harkita oman huoneen suihkua.	

Ruokailu	

Osanottomaksu sisältää	kilpailun jälkeen keitto-ruokailun, joka tarjoillaan hotellin 
ravintolassa tai terassilla säästä riippuen.	

Palkintojen	jako,	illallinen	ja	after	race	party	

Palkintojen jako ja illallinen järjestetään Pyhän hotellilla lauantaina klo 19 alkaen. 
Arvontapalkintojen saamiseksi osanottajan on oltava paikalla palkintojenjaossa. 

Löytötavarat	

Löytötavaroita voi kysellä	kilpailutoimistosta tai jälkeenpäin sähköpostilla järjestäjiltä, 
tunturimaraton@pyha.fi.	


