SÄÄNNÖT
27.5.2016
Suomi 100 –juoksu
30.6.-30.7.2017
Tapahtuma on voittoa tuottamaton yhteinen vapaaehtoinen hyväntekeväisyysprojekti ja Suomen 100 –v.
itsenäisyysvuoden juhlatapahtuma, ei juoksukilpailu. Juoksijat itse mittaavat aikaa. Juoksijoilla on
mahdollisuus keräillä maratoneja tapahtuman yhteydessä. Osallistujat ja toimihenkilöt vapauttavat tapahtuman
järjestäjän mahdollisista juoksijoille ja toimihenkilöille tapahtuman aikaisista tai siitä koituvista henkilö- ja
materiaalivahingoista. Osallistumisen edellytyksenä on näiden sääntöjen henkilökohtainen hyväksyminen
allekirjoituksella.
Osanottomaksu ja ilmoittautumispäivämäärät
Koko matkan osallistuminen: 12.2.2017 mennessä 100 eur, projektijuoksijoiden jäsenille 80 eur.
Päivä- tai etappikohtainen osallistuminen: 30.4.2017 mennessä 30 eur / päivä, maksimi 100 eur (sisältää
halutun määrän päiviä).
Jälki-ilmoittautuminen: mikäli juoksu ei ole täynnä, 30.4.2017 mennessä 150 eur (ei mahdollisuutta
palvelupakettiin)
Jokaisesta ilmoittautumismaksusta tilitetään 10 eur juoksun hyväntekeväisyyskohteille. Osallistumisen
edellytyksenä on osallistujakyselyihin vastaaminen.
Lähtö, aikataulut ja reitti
Lähtö tapahtuu 1.7.2017 klo 00.01 2017 Nuorgamista. Tapahtuma koostuu päiväkohtaisista matkoista
yhteispituudeltaan n. 1450 km. Juoksussa on 2 välipäivää (ks. aikataulu). Juoksupäivän tauotus on
juoksijakohtainen (osaetapit). Juoksun eteneminen voi tapahtua itsenäisesti omavalintaisen juoksutahdin
mukaan tai sopivissa ryhmissä. Käytännön reittisuunnitelmat ja etenemiset päivittäin tehdään
siirtymälogistiikan ja paikallisten liikennejärjestelyiden ja olosuhteiden mukaan. Maaliin saapumisen on
suunniteltu tapahtuvan 30.7.2017. Yksityiskohtaisemmat reitti- ja tapahtuman kulkusuunnitelmat julkaistaan
2017. Liitteenä päiväkohtainen ohjelma ja reittisuunnitelma. Etapit ovat nimellisiä, eikä niillä lähtökohtaisesti
ole järjestäjän huoltoa.
Kokomatkan juoksijoiden tulee olla Utsjoella 30.6.2017 klo 12.00. Osallistujilla tulee olla juoksutapahtuman
virallinen paita järjestäjien määrääminä ajankohtina.
Perinteistä “raato”-käsitettä ei juoksulla tunneta. Riittää kun osallistujat ovat valmiita jatkamaan matkaa joka
aamu lähtöhetkellä. Jos osallistuja jostain syystä joutuu keskeyttämään matkanteon jossain vaiheessa, voi hän
jatkaa matkaa taas seuraavana päivänä, mutta jää tällöin ilman ”Suomen halkijuoksija”-titteliä. Osamatkan
juoksijoiden määrää rajoitetaan tarvittaessa. Juoksijan pitää huolehtia henkilökohtaisesta sekä
liikenneturvallisuudesta.

Välipäivien ja lopulliselle maalipaikkakunnalle saapuminen pyritään järjestämään yhtenäisenä ryhmänä. Tämän
toteuttaminen voidaan tehdä kyseisinä päivinä porrastetulla lähtöaikataululla.
Palvelupaketti ja peruutusehdot
Palvelupaketin viimeinen tilaamispäivämäärä on 12.2.2017. Omat matkanjärjestelyt sallitaan osallistujille,
mutta järjestäjät tarjoavat juoksijoille peruspaketin, johon kuuluu logistiikkaa, huoltoa, muonitusta ja
yöpymistä. Tähän pakettiin ei sisälly juoksijoiden matkojen hintoja lähtöpaikalle Nuorgamiin/ensimmäiselle
päiväkohtaiselle lähtöpaikkakunnalle tai maalipaikkakunnilta. Ks. palvelupakettiliite.
Tämä paketti on osallistujille vapaehtoinen, mutta arviolta palvelun hinta (suunnitteluhetkellä 22.5.2016) on
2700,00 eur koko matkan juoksijoille, josta 100 euroa ohjataan hyväntekeväisyyteen. Osamatkan juoksijoille
paketin hinta on 100,00 eur/ päivä. Tapahtuman järjestäjä pyrkii järjestämään yhden päiväkohtaisen kuljetuksen
yhteismajoituspaikasta päiväkohtaiselle lähtöpaikalle sekä päiväkohtaisesta maalipaikasta
yhteismajoituspaikkaan. Omat siirtymälogistiikkajärjestelyt sallitaan.
Palvelupakettiin sisältyvän kuljetuspalvelun suhteen tulee tehdä sitovat ilmoittautumiset 12.2.2017 mennessä.
Lopullisen palvelupaketin hinta eri osineen on selvillä maaliskuun 2017 mennessä. Maksupäivät tiedotetaan
myöhemmin. Palvelupaketin ennakkomaksu on 500,00 eur 31.3.2017 mennessä. Ennakkomaksua ei palauteta.
Mikäli osallistuja ei terveydentilansa vuoksi pysty osallistumaan tapahtumaan, on hänen esitettävä
lääkärintodistus ennen tapahtuman alkua, jolloin osallistujalle hyvitetään palvelupaketin hinta vähennettynä
ennakkomaksulla. Ilmoittautumismaksuja ei palauteta.
Pakolliset varusteet
Osallistujalla pitää olla mukana:
- huomioliivi tai huomioväritetty juoksupaita tai huomiovärinen juoksureppu
- toimiva matkapuhelin yhteydenpitoa varten
- päiväkohtaiset juomavarat vähintään 3 l nestettä
- päiväkohtainen muu juoksuravinto
- päiväkohtainen kartta reitin matkalta
- ensiaputarvikkeet
- biohajoavat saniteettituotteet
- suosittelemme käteisrahaa mukaan päivämatkoille
- suosittelemme päähinettä tai huivia
- kylmän sään varalta avaruushuopa tai tarpeeksi lämpimät vaatteet
Keskeytys
Osallistujat ovat itse vastuussa terveydentilastaan tapahtuman aikana. Keskeytys on juoksijan omalla vastuulla
(ks. vakuutukset). Osallistumisen ehtona on, että jokainen juoksija laatii oman keskeyttämissuunnitelman.
Osallistujia suositellaan tarkistuttamaan terveydentilansa ennen tapahtumaa.
Turvallisuus
Osallistujat ja toimihenkilöt ovat itse vastuussa turvallisuudestaan ja vakuutusturvastaan. Jokainen juoksija on
velvollinen noudattamaan liikennesääntöjä. Autotiellä vierekkäinen juokseminen ei ole sallittua kuin
ohitustilanteessa ja mahdollinen toisen juoksijan ohitus tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen. Jokainen
juoksija on velvollinen ilmoittamaan reitillä havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista tekijöistä juoksun
järjestäjille tai viranomaisille. Järjestäjät suosittelevat osallistujille ensiapukoulutuksen läpikäymistä.
Juoksijoilla tulee olla matkan aikana kaikkien osallistujien puhelinnumerot. Juoksijoiden tulee osallistua
juoksun lepoaikoina järjestäjien järjestämiin pakollisiin palavereihin. Keskeyttämisestä tulee tehdä ilmoitus
järjestäjille tai ilmoittautua keskeyttämispäivänä järjestäjille.
Ympäristö
Ympäristön roskaaminen tapahtuman aikana on ehdottomasti kielletty.

Sponsorointi ja yhteistyökumppanuudet
Osallistujat saavat hankkia henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita, mutta yhteistyötahojen on heijastettava
tapahtumalle asetettavia periaatteita. Henkilökohtaiset yhteistyökumppanit on ilmoitettava järjestäjälle.

Hyväksyn nämä säännöt
Paikka ja aika

_____________________________________________
Allekirjoitus

_____________________________________________
Nimen selvennys

_____________________________________________

