Tapahtumapaikkana toimii Salpalinjamuseo Miehikkälässä (Säästöpirtintie 70)
Pysäköinti tapahtuu museon pysäköintialueella.
Sarjat:
Kilpasarjat 20 km: Naiset ja Miehet
Kuntosarja 20 km: Naiset ja Miehet
Kuntosarja 6 km
Lähtöaika:
Salpapolkujuoksu (20 km):
 Yhteislähtönä klo 12.00 Virolahden Bunkkerimuseolta. Kuljetus lähtöpaikalle lähtee klo
11.15 Salpalinja-museon alaparkista Taavetintien laidasta.
Salpakutonen (6 km):
 Yhteislähtönä Vuolteentien juomapaikalta klo 12.30. Kuljetus lähtöpaikalle lähteen noin
klo 12.00.
Lasten salpapolkujuoksu
 Lasten juoksujen lähdöt klo 12.00 alkaen
 Kaksi yhteislähtöä, alle 8 -vuotiaat (500 m) ja yli 8 -vuotiaat (1 km)
Kilpailunumerot:
Kaikissa sarjoissa käytetään rintanumeroa. Kilpailunumerot ovat saatavissa tapahtuma-alueen
infopisteeltä Salpalinja-museon edustalta klo 10.00 alkaen. Noutamattomat aikuisten juoksun
numerot toimitetaan linja-auton mukana lähtöpaikalle.
Lasten juoksun numerot jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Reitti:
Juoksun reitti, yhteensä n. 20 km, kulkee Salpapolku-retkeilyreittiä pitkin. Reitillä on sekä
soratie- että metsäpolkupätkiä. Reitti alittaa myös E18 -moottoritien. Kyläteillä juoksijoita
pyydetään kulkemaan tien vasenta reunaa pitkin. Reitillä on neljä valvottua tienylitystä.
Noudatathan siis varovaisuutta teiden ylityksissä!
Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa suorituksessa tapahtuneista vahingoista.
Tänä vuonna reitti ohittaa Soikonvuoren luolan, joten heikosti valaistu luolan läpijuoksu jää
reitiltä pois.
Reitti on merkitty sinisellä kuitunauhalla sekä Salpapolku-reittiopasteilla. Risteyspaikkoihin on
lisätty nuoliopasteita.
Lasten reitit on merkitty museoalueella valkoisella (lyhyempi 500 m:n reitti) ja punaisella
(pidempi 1 km:n reitti) nauhalla.
Juomapisteet:
20 kilometrin matkalla on kaksi juomapistettä. Ensimmäinen piste sijaitsee noin 7 kilometrin
kohdalla (Mässelinmäki) ja toinen noin 14 kilometrin kohdalla (Vuolteentien risteys).
Juomapaikoilla on tarjolla vettä sekä urheilujuomaa. Myös maalissa on juomatarjoilu.
Maali:
Maali sijaitsee Salpalinjamuseon piha-alueella.
Myös keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.

Ensiapu:
Ensiapupiste sijaitsee tapahtuma-alueella. Loukkaantuneille järjestetään kuljetus juoksureitiltä.
Ilmoitathan aputarpeesta juomapisteiden hoitajille, tienylityksien valvojille tai
puh. 0400 607 241.
Palkinnot:
Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä. Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. Lisäksi kaikille
jaetaan maalissa muistopalkinto.
Pukeutuminen ja WC:t
Tapahtuma-alueella on wc-tilat museon sisätiloissa sekä piha-alueella. WC-tilat löytyvät myös
lähdöstä Bunkkerimuseolta.
Peseytymistilat eivät ole tänä vuonna käytössä.
Tapahtuma-alueen palvelut:
Molemmilla museoilla on avoinna museoiden kahvilat sekä myyntipisteet.
Virolahden Bunkkerimuseo on avoinna klo 10 -16 ja Miehikkälän Salpalinja-museo klo 10 -18.
Toimihenkilöt:
Tapahtuman johtaja: Harri Tolsa, puh. 0400 607 241
Varajohtaja: Harri Husu
Tiedottaja: Mia Saarilaakso, puh. 050 3892126
Mukana järjestelyissä:
Miehikkälän Vilkas, Virolahden Sampo, Miehikkälän ja Kaakon kaksikon liikuntatoimi
Lisäohjeita Covid-19 viruksen leviämisen ehkäisemiseksi:





Tule paikalle oireettomana
Pyri huomioimaan turvaväli
Tapahtumapaikalle on varattu käsidesipulloja. Käsien pesu onnistuu wc-tiloissa.
Linja-autossa ja tapahtuma-alueen sisätiloissa suositellaan maskin käyttöä. Linjaautomatkalle on varattu myös maskeja järjestäjän puolesta.
Tervetuloa!

www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/salpapolkujuoksu

