
SUOMEKSI 
Böle City Trail 19.9.2021  •  PERUSTIEDOT

LÄHTÖ JA MAALI 
Vikingborg ungdoms- och hembygdsförening (uf-hf = nuoriso- ja kotiseutuyhdistys), Bölentie 150, 65610 Korsholm. 
+ Tervetuloa jalan tai pyörällä, invakortilla myös autolla. Muita autoilijoita pyydetään pysäköimään Keskuskoulun parkkipaikalla. 

AUTOPYSÄKÖINTI 
Mustasaaren Keskuskoulu, Koulutie 8, 65610 Mustasaari. Katso karttaa. 

ALUSTAVA AIKATAULU* JA MATKAT  (* lähtöväli ja -ryhmät muutettavissa, jos terveystilanne vaatii)
13.00– Numeroliivit jaetaan, tarjoilu 
14.00 Lähtö: Minitrail 300 m 
14.15 Lähtö: 10,2 km 
14.20 Lähtö: 6,6 km 
14.25 Lähtö: 2 km ja 1,5 km

1,5 km sopii myös lastenvaunuille ja pyörätuoleille. Sitä voi lyhentää 800 metriksi, jolloin reitillä on vain yksi mäki. 
Kävelysauvoja sopii käyttää. Katso reittikarttoja (päivitetään 14.9, paikan päällä 19.9). Palkkio ja tarjoilu uf-hf-pihalla –16.30.

ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittaudu etukäteen viimeistään torstaina 16. syyskuuta täyttämällä lomakkeemme ja maksamalla osanottomaksu. 
Maksa Vikingborg uf-hf:n tilille FI41 4970 27200 22676 ja kirjoita viestikenttään niiden osanottajien nimet, joista maksat. 
Ilmoittautuneet ja maksaneet luetellaan kotisivujemme kautta viimeistään 13.9. ja päivitetään 17.–18.9. 

SARJAT JA MAKSUT 
Minitrail 300 m Ilmainen
1,5 km ilman aikaa 5 €
2 km naiset/miehet/ilman aikaa 10 €
6,6 km naiset/miehet/ilman aikaa 10 €
10,2 km naiset/miehet/ilman aikaa 10 €
Perhe (asuu samassa talossa) 20 €

NUMEROLIIVIT JA REITTIMERKINTÄ 
Kaikki osanottajat käyttävät numeroliiviä, joka on samanvärinen kuin reittisi. Hae liivisi uf-hf-talon pihalla. Värit: 

Minitrail Valkoinen 
1,5 km Vihreä 
2 km Keltainen 
6,6 km Sininen 
10,2 km Punainen 

Reiteillä on kyltit, jotka kertovat montako kilometriä on matkaa maaliin. Palauta numeroliivisi maalissa. 

AJANOTTO 
Jos olet valinnut ajanottoa saat numeroliivin kanssa nauhan, jonka solmit vasemman nilkkasi ympäri. Palauta nauha 
maalitoimitsijoille. Loppuajat ovat tutkittavissa EQtimingin tulossivulla https://live.eqtiming.com/57999. 

JUOMAPISTEET 
2, 6 ja 10 kilometrin reiteillä on 1–3 miehitettyä juomapistettä. Viimeinen sijaitsee 100 metriä 1,5 km-reitistä, jonka 
osanottajat ovat myös tervetulleita mehulle. 

ENSIAPU, WC JA VAATESÄILYTYS
Vikingborg uf-hf-talolla on ensiapu-henkilökuntaa sekä wc:t ja mahdollisuus säilyttää vaatteita.  

VASTUU 
Kaikki osallistuvat omalla vastuulla ja vastaavat omasta vakuutuksesta. Pysy kotona jos sinulla on vilustumisoireita. 

PALKINNOT 
Kaikki palkitaan, maalissa muun muassa sämpylällä, mehulla tai kahvilla. Osanottajien kesken arvotaan palkintoja. 

+ AVOIN RATA 20.–26.9 
Radat ovat merkittyjä kylteillä ja avoinna kaikille maanantaista sunnuntaihin 20.–26.9. Silloin voit pysäköidä Vikingborgilla. Skannaa 
QR-koodi mankelitalon seinällä jos haluat rekisteröidä aikasi. Kirjoita nimesi ja puhelinnumerosi vihkoon punaisessa kuntolaatikossa. 
Kaikki jotka maksavat vapaaehtoisen osanottomaksun (5 €) tilille FI41 4970 27200 22676 ovat mukana palkintoarvonnassa. 

KYSYMYKSIÄ? 
Kirjoita Mikael Nordmanille, sähköposti mikael.1.nordman(at)gmail.com. 

Pidätämme oikeuden tallentaa henkilötietoja ja kuvata osanottajia ja yleisöä. Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Osanottajien nimet näkyvät julkisesti 
osanottajaluettelossa sekä tulosluettelossa kotisivumme kautta, jolla myös julkaisemme kuvia. Ota yhteyttä, jos sinulla on muita toivomuksia. • Kiitos

https://live.eqtiming.com/57999#result9



