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Nuuksio Classic Trail Maraton 31.8.2013 

Kilpailuohjeet 

 

 

Nämä ohjeet korvaavat kaikki aikaisemmat ohjeet ja mahdollisesti muista lähteistä löytyvät 

tiedot, jotka poikkeavat näistä ohjeista. Mahdolliset täydennykset ohjeisiin ilmoitetaan 

kisatoimistossa materiaalin noudon yhteydessä. 

 

Ennen kilpailua 

Majoitus 

Hotelli Siikaranta tarjoaa osanottajille majoitusta edulliseen kisahintaan. Varaukset suoraan 

hotellista, puh. 09 867 971. Suosittelemme lämpimästi majoittumista kisapaikalla. Erityisesti koko 

viikonlopun paketti, joka sisältää myös kisabanketin on taatusti miellyttävä kokonaisuus. 

- Yhden hengen huone 75 € / yö 

- Kahden hengen huone 80 € / yö 

- Illalliskortti kisabankettiin osallistujille 16 € 

- Kisapaketti perjantai-sunnuntai 96 € / henkilö, sisältäen 2 yön majoituksen 2 hengen 

huoneessa, aamusaunat, aamiaiset ja illalliskortin kisabankettiin 

Vakuutus 

Kilpailunjärjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita. Kilpailijoille suositellaan omaa urheilu- tai 

tapaturmavakuutusta, joka kattaa maastokilpailuihin osallistumisen. 

Vastuu 

Kilpailunjärjestäjällä on vastuuvakuutus ulkopuolisille mahdollisten ulkopuolisille aiheutuvien 

vahinkojen varalta, mutta kilpailijat osallistuvat omalla vastuullaan. Vastaanottaessaan 

kilpailumateriaalin osanottaja sitoutuu noudattamaan järjestäjien ohjeita, kilpailun sääntöjä ja 

henkeä. 

Kilpailukeskus ja pysäköinti 

Kilpailukeskus on Hotelli Siikaranta, Naruportintie 68, 02860 ESPOO. Navigaattorin avulla perille 

hakeutuville tiedoksi, että hotelli on Kirkkonummen puolella. Kisapaikalle on opastus vanhalta 

Turuntieltä 110 Veikkolan ja Ämmässuon liittymien välistä. Linkki kartalle. 

Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksessa. Paikalla on kisa-aamuna opastus. 

Aikataulu 

Pe 30.8.2013 

19:00 Kilpailukeskus aukeaa 

19:00 – 21:00 Materiaalin haku 

 

http://www.fonecta.fi/s/1Ggw
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La 31.8.2013 

7:00 – 8:30 Materiaalin haku 

9:15 Suulliset kisaohjeet lähtöalueella 

9:30 Lähtö 

12:50-13:00 Arvioitu voittajan maaliintulo 

Palkintojenjako kisabanketissa. Molempien sarjojen kuusi parasta ja joukkuekisan voittajatiimi 

palkitaan. Kaikki palkinnon saavat kutsutaan banketti-illalliselle kisan piikkiin. 

18:30 Maali sulkeutuu 

19:00 -  Kisabanketti 

 

Kilpailumateriaali ja ilmoittautuminen kilpailukeskuksessa 

Osanottajakohtainen kilpailumateriaali luovutetaan kisatoimistossa Hotelli Siikarannan aulassa. 

Materiaaliin kuuluu 

- Reittikartta 

- Numerolappu ja 4kpl hakaneuloja 

- Championchip -ajanottosiru, joka kiinnitetään kenkään toimistossa esillä olevan ohjeen 

mukaan. Siru kerätään pois maalissa. Palauttamattoman sirun hinta peritään kilpailijalta. 

- Nuuksio Classic kisapaita (Salomonin tekninen juoksupaita, jaetaan maalissa) 

- High5 urheiluravinteita (energiageeli 2kpl, elektrolyyttitabletti 3kpl, josta tulee 

sekoitussuhteesta riippuen 1,5-2,25l juomaa.) 

- High5  Geelipullo 

 

Hyväntekeväisyyskohteen äänestys 

Kilpailun osanottomaksuista 10% lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Vaihtoehtoisten kohteiden 

esittely lisätään kisan nettisivulle noin viikkoa ennen tapahtumaa. Äänestys kohteesta tapahtuu 

kisatoimistossa materiaalin noudon yhteydessä. Yhdessä valittu kohde julkaistaan kisabanketissa. 

 

Vaatteiden vaihto ja varustesäilytys 

Rantasaunan ja saunaosaston pukuhuoneet sekä kaksi hotellin kokoussalia ovat käytettävissä 

vaatteiden vaihtoon ennen lähtöä. Varustesäilytys on kokoussaleissa. Salit lukitaan kilpailun ajaksi, 

mutta varusteita ei vartioida. Varusteiden säilytys omalla vastuulla. 

 

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 0500 853 001. Oma 

puhelinnumero on tarkistettava järjestäjien listasta materiaalia noudettaessa. 

- Reittikartta 
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- Numerolappu, joka on pidettävä näkyvällä paikalla rinnassa tai reiden etupuolella. 

Numerolappuja ei kerätä pois maalissa. 

- Ajanottosiru 

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

- Juomareppu tai pullo min. 0,5litraa 

- Oman harkinnan mukaan energiageelejä tai muuta kisaevästä, joiden pakkauksin on merkitty 

oma kilpailunumero. Energiageelit kannattaa siirtää ennen kisaa geelipulloon Tästä on neljä 

hyötyä: Roskien putoaminen reitille ei ole mahdollista, koska niitä ei ole mukana, tahmeita 

tyhjiä geelipakkauksia ei tarvitse ollenkaan kuljetella, geelien avaaminen ei hidasta juoksua, ja 

geeliä voi aina annostella sopivan määrän, myös vähemmän kuin pussin kerralla. 

 

Energiantarpeeseen vaikuttaa, että reitti on enimmäkseen pieniä polkuja, joilla eteneminen on 

hidasta. Suoritus kestää tottuneilta polkujuoksijoilta 25-30% kauemmin kuin maantiemaraton. 

Vähemmän maastossa juosseiden kannattaa varautua jopa kaksinkertaiseen aikaan. 

 

Pakolliset varusteet (myös eväspakkausten merkinnät) voidaan tarkistaa ennen lähtöä ja maalissa. 

Vaatetuksen osalta luotamme kilpailijoiden kykyyn valita itselleen sopiva sään ja oman kunnon 

mukainen kilpailuasu. Tarvittaessa vinkkejä voi kysyä kisajärjestäjiltä. Vinkki 1: Reitin kapeimmilla 

poluilla varvikko voi raapia paljaita sääriä. 

Nastapohjaiset kisajalkineet on sallittu, piikkarit kielletty. 

Reitti ja aikataulu 

Vuoden 2013 reittikartan, jossa juomapisteet, ensiapupisteet, ja aikakynnykset voit ladata kisan 

nettisivulta kohdasta Reitti. Reitti on sama kuin 2012. Reittikartta on tarkoitettu ensisijaisesti oman 

etenemisen seuraamisen ja oman paikan löytämiseen mahdollisessa ensiavun tarpeessa. Reitillä on 

kaksi väliaikapistettä, lähellä 11km:n ja 33km:n juomapaikkoja. 

Reitti on merkitty maastoon puna-valkoisin viitoitusnauhoin. Merkintä on riittävän tiheä, jotta reitin 

kiertäminen ei vaadi suunnistamista. Seuraava viitoitusnauha näkyy aina edelliseltä, mikäli 

osanottajan havainnointikyky säilyy normaalina maaliin asti. Oleellisissa risteyskohdissa on 

yhtenäistä nauhaa, jota seuraamalla oikea polku löytyy varmasti. 
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Kartan kilometrimerkintöjen kohdalla maastossa on kilometrikyltit, joiden avulla oma sijainti on 

helppo paikallistaa. Kilometrimerkinnät eivät ole täsmällisiä, joten niiden perusteella otetut väliajat 

ovat vain summittaisia. Kilometrikyltteihin on merkitty arvioidut kellonajat, 3h30 ja 9h:n 

aikatauluille. Näiden perusteella voit arvioida oletko ehtimässä maaliin ennen sen sulkeutumista, 

tekemässä reittiennätystä, tai jotain siltä väliltä. 

Kilpailijan on noudatettava merkittyä reittiä. Kilpailun järjestäjä voi hylätä reittiä noudattamatta 

jättäneen kilpailijan, mikäli reitiltä poistuminen on tahallista. Erityisesti huomattavaa on, että 

reitiltä ei saa poistua poluttomaan maastoon kuin kohdassa ”luonnon ja muiden ulkoilijoiden 

kunnioittaminen” mainitussa erikoistapauksessa. 

Lähtö tapahtuu klo 9:30. Kilpailun maksimiaika on 9 tuntia. Maali sulkeutuu kello 18:30, jonka 

jälkeen maaliin tuleville ei oteta aikaa. Reitillä on kaksi aikakynnystä, joista myöhästyneet siirretään 

lyhyemmälle reitille, joka mahdollistaa maaliin pääsyn klo 18:30:een mennessä. Kynnykset ja 

aikarajat on merkitty reittikarttaan. Lyhyemmän reitin juosseet sijoittuvat tulosluettelossa täyden 

reitin kiertäneiden jälkeen. 

Juomapisteet 

Reitillä on 3 juomapistettä 11, 26 ja 33km:n kohdilla. Pisteet on merkitty reittikarttaan. 

Juomapisteillä on juomana vettä. Juomapisteillä ei ole mukeja, vaan kannut joilla voi täyttää oman 

pullon tai juomapussin. Suoraan kannuista ei saa juoda, vaan vesi on ensin siirrettävä omaan 

astiaan. Nopein tapa tähän on pullo tai oma muki. Vesi on tarkoitettu vain juotavaksi. Mahdolliseen 

viilennystarpeeseen suosittelemme käyttämään kisareitin monia järviä, lampia ja puroja. 

Kilpailun luonteeseen liittyy oleellisesti, että osanottajat kantavat itse omat eväänsä ja 

juomapisteiden välillä tarvitsemansa juoman. Ulkopuolinen huolto ei ole erikseen kielletty, mutta ei 

ole tapahtuman hengen mukaista. 

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 erämaisissa maastoissa, ja pisimmillään 

lähimmälle tielle on yli 2km, joten ensiavun saaminen maastoon kestää pidempään kuin tavallisissa 

juoksutapahtumissa. 

 

Reitin varrella on 4 ensiapupisteittä, jotka on merkitty karttaan. Näissä on ensiapuvälineitä, 

ensiaputaitoinen henkilö ja kuljetusmahdollisuus. Lisäksi järjestäjien ensiapuryhmä päivystää 

maalissa. Ensiapuryhmän saa kiinni puhelinnumerosta 0500 853 001, joka on talletettava 

puhelimeen ennen lähtöä. Numero on myös painettu karttaan Mikäli tarvitaan lisäapua, 

loukkaantunut kuljetetaan Jorvin sairaalaan, joka on useimmista reitin kohdista helpommin 

saavutettavissa kuin kilpailukeskus. 

 

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 
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yleiseen hätänumeroon 112 ja sen jälkeen ilmoitettava järjestäjille. Kilpailun johtajan 

puhelinnumero 050 3807858 löytyy kartasta. Lue myös osanottajan turvallisuusohje, jossa 

turvallisuusasiat on käyty läpi tarkemmin. 

 

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 tai reitin 

kulkusuunnassa seuraavaan miehitettyyn reittiopastuspisteeseen. Täydellisen uupumisen 

tapahtuessa soitto järjestäjille ja paluukyyti autolla. 

Keskeyttäminen 

Kiireettömissä keskeyttämistapauksissa on ilmoittauduttava juoma- tai ensiapupisteeseen, joista 

raatotaksi korjaa keskeyttäneet päivän mittaan, tai kuljettava omin voimin oikoreittejä maaliin. 

Järjestäjille on aina ilmoitettava keskeyttämisestä. 

WC:t 

WC-tiloja on tarjolla kilpailukeskuksessa. Reitin varrella ei ole WC-tiloja.  

Luonnon ja muiden ulkoilijoiden kunnioittaminen 

Nuuksio Classicin reitti kulkee suurimmaksi osaksi Nuuksion kansallispuistossa. Kilpailun 

järjestäminen seuraavina vuosina on mahdollista vain jos kilpailu ei vahingoita Nuuksion luontoa, 

reitille ei jää kilpailusta ylimääräisiä jälkiä, ja pahemmilta ruuhkilta 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. 

Erityisesti väleillä 7-12km, 27-28km  ja 38-42km on odotettavissa paljon muita ulkoilijoita ja 

kannustajia samaan aikaan järjestettävien Espoo-päivän ja Suomen luonnon päivän 

tapahtumien vuoksi. 

- Kanna mahdolliset roskat juomapisteillä oleviin roskiksiin tai maaliin. Kilpailun järjestäjällä on 

oikeus hylätä osanottajan suoritus tahallisen roskaamisen vuoksi. Maahan pudonneita roskia 

keränneitä henkilöitä kiitellään ja roskia pudottaneita paheksutaan julkisesti kilpailun jälkeen. 

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. 

  

http://nuuksioclassic.com/wp-content/uploads/2012/08/Nuuksio-Classic-turvallisuusohje.pdf
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Ajanotto ja tulokset 

Kilpailun tulokset ilmestyvät mahdollisimman pian kilpailun nettisivuille. Reitiltä otetaan myös 

väliaikoja kahdessa kohdassa (11 ja 33km:n juomapisteet). Maalissa on tulostaulu. 

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 

Yleisölle parhaat paikat seurata kilpailua on Solvalla Swinghillin päällä 11km:n juomapisteellä ja 

lähellä maalia viimeisen 4km:n matkalla. Juoksijat ohittavat Solvallan klo 10.20 – 11.20. Maalin 

lähistöllä alkaa tapahtua noin klo 12.30 ja juoksijoita riittää koko iltapäivän. 

 

Osana Espoo-päivän ohjelmaa Nuuksio Classic tarjoaa yleisölle mahdollisuuden kokeilla 

polkujuoksua omaan tahtiin ilman ajanottoa. Tarjolla 1,4km ja 5,7km.n pituiset hyvin merkityt 

lenkit kauniissa Nuuksion maastossa ja reittikartta. Ilmaisen kartan saa paikan päällä 

kisatoimistosta tai maalista, joka on Hotelli Siikarannan edustalla. Molemmat lenkit ovat 

suurimmalta osalta kisareittiä. Lyhyempi lenkki soveltuu myös lastenvaunujen kanssa kuljettavaksi. 

Varsinaista kilpailukarttaa on myynnissä kisatoimistossa rajoitettu määrä hintaan 5€ toimiston 

aukioloaikana. 

 

Kilpailun jälkeen 

Pesu 

Kilpailijoiden käytössä ovat Hotelli Siikarannan rantasauna ja saunaosasto uima-altaineen ja 

takkahuoneineen. Tarjolla on leppoisaa tunnelmaa ja erinomaiset puitteet päivän pölyjen 

huuhtomiseen. Hotellissa majoittuville suosittelemme oman huoneen suihkua. 

Ruokailu 

Osanottomaksu sisältää kilpailun jälkeen ruokailun, johon kuuluu keitto noutopöydästä (kaksi 

vaihtoehtoa), leivät, ja ruokajuomat. Maalissa on High5 –urheilujuomaa ja pientä purtavaa. 

Palkinnot 

Molempien sarjojen kuusi parasta palkitaan yhteistyökumppanien tuotteilla. Joukkuekisan 

voittajajoukkue palkitaan viikonlopun majoituksella neljälle Hotelli Siikarannassa kisaa seuraavan 

vuoden aikana. Koko kilpailun voittaja saa vuodeksi haltuunsa kilpailun ikuisesti kiertävän 

kiertopalkinnon. Lisäksi luvassa on runsaasti hienoja arvontapalkintoja, joista osa arvotaan kaikkien 

osanottajien ja osa kisabankettiin osallistuvien kesken. Palkintojenjako on kisabanketissa, johon 

kaikki palkittavat saavat kutsun. 
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Kisabanketti 

Hyvään tapahtumaan kuuluvat oleellisena osana myös jälkipelit, joissa voi kerrata päivän 

kokemuksia, katsella kisan kuva- ja videosatoa, ja verrytellä enimmät lihaskivut pois elävän musiikin 

tahdissa. Siksi järjestämme Hotelli Siikarannassa kisan jälkeen banketin, jonne toivotamme 

 

lämpimästi tervetulleeksi kaikki, joiden matkaan ja aikatauluun se vain sopii. 

 

Alustava ohjelma: 

19.00  Ovet avataan 

- Illallinen n. klo 19.30 

- Palkintojenjako 

- Hyväntekeväisyyskohteen julkistaminen 

- Päivän kuvasatoa ja videoita 

- Arvontapalkintoja 

- Muuta kisaan liittyvää ohjelmaa 

n. 22  Bändi nousee lavalle 

Jossain vaiheessa valomerkki 

 

Illalliskortti bankettiin maksaa 16€. Se sisältää illallisen noutopöydästä (salaattipöytä, lämmin 

ruoka, kahvi, tee ja jälkiruoka) ja normaalit ruokajuomat. Muut juomat maksetaan erikseen. 

Illalliskortteja voi varata etukäteen Hotelli Siikarannasta, puh. 09 867 971. Viime vuoden 

bankettiosallistujat voinevat vahvistaa, että näitä juhlia ei kannata jättää väliin, jos innostunut 

polkujuoksumeininki ja hyvä seura kiinnostaa. 

Löytötavarat 

Löytötavaroita voi kysellä kilpailutoimistosta tai jälkeenpäin sähköpostilla järjestäjiltä, 

nuuksioclassic@gmail.com. 

Palautekysely 

Jotta pystymme parantamaan tapahtumaa edelleen, toteutetaan kisan jälkeen kaikille osanottajille 

suunnattu palautekysely. Linkki kyselyyn lähetetään jälkeenpäin meilissä. Toivomme aktiivista 

vastaamista. 

mailto:nuuksioclassic@gmail.com

