SHERWOOD TRAIL RUN 26.3.2022
KISAINFO
Sherwood Trail Run - yksi kevään ensimmäisistä ja ehdottomasti mielenkiintoisimmista
polkujuoksutapahtumista on kohta taas käsillä. Kahden koronavuoden jälkeen kisaa palaa tutulle
paikalleen maaliskuun loppuun ja toimii monelle polkujuoksijalle kisakauden avauksena, jossa pääsee
mittaamaan Etelä-Suomen parhailla poluilla talven treenien tuloksen.
Alle olemme koonneet muutamia keskeisiä tietoja kisaan liittyen, joihin kannattaa tutustua jo ennakkoon.
Kisakeskus sijaitsee Keinukallion Urheilupuistossa, Keinukalliontie 42, Kerava. Parkkitilaa alueella on
runsaasti ja parkkeeraus tapahtuu merkatuille parkkialueille. Kisakeskus aukeaa la 26.3 klo 9:30
Kisakeskukseen pääsee kätevästi myös julkisilla kulkuvälineillä – bussiaikataulun löydät oheisesta
linkistä.https://reittiopas.hsl.fi/linjat/HSL:9978/aikataulu/HSL:9978:1:01?serviceDay=20210821

●

Lähtö tapahtuu porrastetusti sarjoittain
o klo 11:40 Miehet 20 km
o klo 11:50 Naiset 20 km
o klo 12:00 Miehet 10 km
o klo 12:10 Naiset 10 km
o klo 12:20 5 km kaikki sarjat
🡪Lähtöalueelle voi tulla edellisen sarjan lähdön jälkeen

●
●

Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2022 klo 23:59. Kilpailuun ei oteta jälki-ilmoittautumisia.
Kilpailunumerot määritetään ennakkoon ja lähetetään tiedoksi sähköpostitse (viimeistään
edellisenä päivänä) ja laitetaan esille kilpailutoimiston ulkoseinälle.

o

●
●
●

Kilpailijat noutavat numerot itsenäisesti kilpailutoimiston ulkopuolelta (numerot laitetaan
noudettavaksi siten, että nouto on mahdollisimman helppoa ja ruuhkia voidaan välttää).
o Keinukallion kahviossa sijaitsevassa kisatoimistosta saa apua ongelmatilanteissa
Kahviossa toimii myös buffet; maksuvaihtoehtoina ovat käteinen sekä MobilePay. Buffetin
valikoimassa on huomioitu myös erikoisruokavaliot.
pukukopit ja WC:t löytyvät huoltorakennuksesta, myös kahviossa on WC
o desinfioikaa kädet aina sisätiloihin tultaessa ja suosittelemme sisätiloissa maskin käyttöä
Saapukaa ajoissa kisapaikalle, jotta turhilta ruuhkilta vältytään.

Kisan ajanotosta ja tulospalvelusta vastaa tänä vuonna Result Service Finland Oy https://resultservice.fi/.
Result Servicen käyttämä RFID-tekniikka mahdollistaa tarkan ajanoton lisäksi reaaliaikaisen tulosseurannan.
Kaikkien sarjojen kolme parasta palkitaan muistomitalilla, 20 km matkojen voittajat palkitaan Tuusportin
tuotekasseilla, jotka sisältä laadukkaita urheilutarvikkeita / -ravinteita. Muiden sarjojen voittajat palkitaan
Tuusportin https://www.tuusport.fi/ lahjakortilla.
Tulokset julkaistaan kisan nettisivuilla:
https://keravanurheilijat.fi/yleisurheilu/keun-jarjestamat-kilpailut/sherwood-trail-run/
Reitti on merkitty punaisilla muovinauhoilla sekä punaisella spraymaalilla (käännökset). Lisäksi jyrkimmissä
mutkissa on suuntaa osoittavia nuolia sekä järjestäjien edustajia osoittamassa oikeaa juoksusuuntaa.
Reitti koostuu kahdesta silmukasta, joita yhdistää Keinukallion jyrkässä rinteessä kulkevat kaksi yhdyspolkua.
Eri suuntiin (pohjoiseen tai etelään) juoksevat juoksijat voivat kohdata toisensa polun ala- tai yläosassa,
joissa polut hetkeksi yhdistyvät ja kulku on kaksisuuntainen. Jos näin käy, niin rinnettä ylöspäin tuleva
juoksija väistää alaspäin juoksevaa.
Viiden kilometrin juoksijat eivät juokse tätä yhdyspolkua, vaan he kääntyvät Keinukallion huipulta kohti
maalia.
Reitillä on kaksi juomapistettä. Ensimmäinen juomapiste on reilun kolmen kilometrin kohdalla ja toinen
juomapiste reilun viiden kilometrin kohdalla. Juoksijat saapuvat uudelleen toiselle juomapisteelle juostuaan
noin yhdeksän kilometriä. Juomapisteillä tarjotaan urheilujuomaa sekä vettä.
Reitti on pääosin kalliopohjainen sekä alustaltaan kova ja teknisesti reitti on alustaltaan keskivaikea. Reitin
haastavuus muodostuu lukuisista nousuista, sillä 10 kilometrin matkalla nousua kertyy n. 275 metriä.
Suositeltava juoksujalkine on polkujuoksuun tarkoitettu kenkä.
Jos juoksija eksyy pois reitiltä, hän voi jatkaa kilpailua palaamalla samaan pisteeseen, mistä poistui reitiltä.
Huomioithan reitillä myös muut juoksijat ja ulkoilijat. Jos haluat ohittaa edellä menevän juoksijan, kerrothan
aikeistasi ja pyydät tilaa. Annathan myös tilaa takana tuleville juoksijoille, jos he sitä pyytävät.
Hätätilanteissa yhteys kilpailun johtajaan: Lasse Sevonkari p.050 568 2446

Ajantasainen reittikartta ja gpx-jälki löytyvät kisan nettisivuilta:
https://keravanurheilijat.fi/yleisurheilu/keun-jarjestamat-kilpailut/sherwood-trail-run/

