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Osanottajatiedote 3.7.2013 

 

 

Hei, 

Nuuksio Classic 2013 lähenee, alle kaksi kuukautta enää jäljellä. Toivottavasti valmistautuminen 

sujuu suunnitelmien mukaan ja polkulenkkeily maittaa. 

Tässä muutamia ennakkotietoja valmistautumista varten: 

1. Yhteislenkit 

Vielä on jäljellä kaksi yhteislenkkiä kisareitillä, sunnuntaina 4.8. lähtö Solvallan 

laskettelurinteen huipulta ja 18.8. lähtö Siikarannasta (kisan lähtö/maali). Molempien 

lenkkien startti on klo 10.00. Paikalla on yhteistyökumppanien edustajia esittelemässä ja 

testauttamassa tuotteita. Tarkemmat ohjeet kisan nettisivulta: 

http://nuuksioclassic.com/kesn-yhteislenkkien-aikataulu/ 

 

2. Vakuutukset 

Nuuksio Classicin reitti on raskas ja vaativa, ja loukkaantumisia voi tapahtua. Kisareitillä on 

ensiapuvalmius, mutta mahdollisten jatkohoitojen varalta suosittelemme vakuutusturvan 

varmistamista ennen kisaa. Järjestäjien vastuuvakuutus ei kata tällaisia kuluja. 

Vastuunjako tapahtumassa on selvä, emmekä siksi vaadi osanottajilta vastuuvapautusta: 

Järjestäjä vastaa siitä, että reitti on tapahtuman luonteen mukainen, ja reitillä on 

asianmukainen ensiapu- ja kuljetusvalmius loukkaantumis- tai sairastapauksissa. 

Osanottajat vastaavat omasta toiminnastaan kisan aikana ja osallistuvat tiedostaen, että 

kyse on maastoreitistä, jossa voi sattua haavereita ja hoitoon pääsy voi kestää kauan. 

 

3. Osanoton peruutus 

Mikäli jostain syystä et voi osallistua kisaan, ja tiedät asiasta jo nyt, ilmoita peruutuksesta 

mahdollisimman pian, nuuksioclassic@gmail.com. Näin saamme mukaan juoksijoita 

pitkältä jonotuslistalta. Lääkärintodistuksella osanoton voi siirtää ensi vuodelle ilmaiseksi. 

Muista syistä tehdyistä peruutuksista palautamme 31.7. mennessä 50€ ja 1.-18.8. 30€. 

 

4. Espoo-päivä 

Nuuksio Classic on tänä vuonna yksi Espoo-päivän tapahtumista. Yleisöllä ja osanottajien 

seuralaisilla on mahdollista kokeilla maastolenkkeilyä merkityillä reiteillä kisan aikana. 

Lisätietoa kisauutisista http://nuuksioclassic.com/nuuksio-classic-mukana-espoopivss-3182013/ 

 

http://nuuksioclassic.com/kesn-yhteislenkkien-aikataulu/
mailto:nuuksioclassic@gmail.com
http://nuuksioclassic.com/nuuksio-classic-mukana-espoopivss-3182013/


5. Yhteistyökumppanit 

Nuuksio Classicilla on hienoja yrityskumppaneita, joiden avulla pystymme rakentamaan 

tapahtumasta osanottajille mahdollisimman hyvän. Osa yhteistyökumppaneista tarjoaa 

tuotteitaan osanottajille erikoisedulliseen kisahintaan. 

 

 

Kisan pääyhteistyökumppani Salomon tarjoaa osanottajille kisapaidan 

(tekninen juoksupaita) ja palkintoja. Lisäksi Salomonin tuotteita on 

mahdollista ostaa tarjoushintaan Intersport Puhoksesta. 

Toimintaohjeet tarjouksiin liittyen Puhoksen kohdalla. 

 Salomonin kenkiä pääsee testaamaan jäljellä olevilla yhteislenkeillä, 

ja laajempi valikoima tuotteita on esillä kisapaikalla. 

 
Osanottajapakettiin kuuluu High5 urheiluravinteita, mm. 

energiageelejä ja urheilujuomaa. Tarkemman sisällön tiedämme 

myöhemmin, mutta vauhdikkaimmat selviävät tämän paketin avulla 

koko reitin läpi. High5-tuotteista on tulossa esittelyjä ja mahdollisesti 

myös myyntiä yhteislenkeillä ja kisapaikalla. Huomaa myös Intersport 

Puhoksen tarjous energiavalmisteista. 

 
Suunto lahjoittaa kisaan upeita palkintoja. Mikäli laitteiden hankinta 

kiinnostaa, on Intersport Puhos myös tässä yksi Suomen parhaita 

asiantuntijoita, jolla on erittäin kattava valikoima. 

 
Compressport on sveitsiläinen kompressioasusteiden valmistaja, 

jonka tuotteita on kisassa palkintoina ja esillä kisapaikalla ja 

mahdollisesti yhteislenkeillä. Compressportin tuotteista on 

kisatarjous maahantuojan nettikaupassa. Lisätietoja tästä. 

 
Intersport Puhos on kestävyysurheilijan ykköspaikka varusteiden 

hankintaan pääkaupunkiseudulla. Puhoksen osanottaja-alennus on 

20% kaikista Salomonin kengistä, myös kampanjahinnoista. Lisäksi 

tarjouksessa on Salomonin juoksureppuja. 20%:n alennus koskee 

myös urheiluravinteita. Saadaksesi alennuksen, tulosta tarkempi 

tarjouslehdykkä tästä ja esitä se kassalla ostoksen yhteydessä. 

 
Kilpailukeskus Kokoushotelli Siikarannan majoitus on mukavin ja 

edullinen tapa viettää kisaviikonloppu toiminnan ytimessä, katso 
http://nuuksioclassic.com/majoitus/. 

Tulossa on myös majoitustarjous muuhun aikaan vuodesta. 
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