NUTS Karhunkierros 22.-24.5.2015
BUFF® Trail Tour Finland ** Partioaitta Ultra Trail Tour Finland
KISAKESKUS HOTELLI RANTASIPI RUKAHOVI
AIKATAULU
ILMOITTAUTUMINEN
KISABUSSIT
SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI
REITTI
KARTTA
ULTRAMATKOJEN GPSseuranta
VARUSTEET
HUOLTO
KISAN JÄLKEEN
TURVALLISUUS
KILPAILIJA VOIDAAN HYLÄTÄ SEURAAVISTA SYISTÄ
MUUTOKSET
YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME
TERVEYSTIETOLOMAKE JA ILMOITUS VAPAAEHTOISESTA OSALLISTUMISESTA

KISAKESKUS HOTELLI RANTASIPI RUKAHOVI
●
●
●
●
●
●

Kisakanslia

Expo: Salomon, Suunto, Partioaitta, Shelby, Sport’in Muhos
Bussit 80km, 53km ja 31km startteihin
160km & 8km startit
Maalialue
Palkintojenjako Näköalatorni Tykky

AIKATAULU
Perjantai 22.5.

15.00
18.00
19.00
22.00

Ilmoittautuminen avataan
160km startti
Tero Hyppölän luento
Ilmoittautuminen suljetaan

 Kisakanslia, kaikki matkat
 Rukan kävelykylä
 Hotelli Rantasipi Rukahovi

Lauantai 23.5.

05.00
07.00
10.00
13.00
n.15.00
21.30

Hotellin aamiainen alkaa *
80km startti
53km startti
31km startti
8km startti
Palkintojenjako

 Hautajärven luontotalo (Hautajärventie 414)
 Oulangan luontokeskus (Liikasenvaarantie 132)
 Juuman lomakylä Retkietappi (Juumantie 134)
 Rukan kävelykylä
 Rukan kävelykylä

Sunnuntai 24.5.

06.00

Maali sulkeutuu

* Sisältyy Hotelli Rantasipi Rukahovin majoituksen hintaan, muille erillismaksusta. Muualla majoittuvien
on hyvä varata aamiainen ennakkoon: Rantasipi Rukahovi 
Puh (08) 85 91
0 ruka.rantasipi@restel.fi
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ILMOITTAUTUMINEN
Kaikki matkat Perjantai 22.5. klo 15.00  22.00
53km & 31km Lauantai 23.5. klo 07.00  11.00
8km
klo 13.30  14.30

Kisakanslia
Kisakanslia
Kisakanslia

(160km: huomioi starttiaika)
(huomioi bussi ja starttiaika)

Saat ilmoittautumisessa numerolapun ajanottochipillä ja hakaneulat, kisarannekkeen (ruokailu ja
peseytyminen),sekä karttan (pl. 8 km).
160 km ja 80 km matkojen juoksijoiden dropbagit luovutetaan järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä.
Merkitse suljettuun kassiin selkeästi kisanumerosi, nimesi sekä huoltopiste, 
jonne varusteesi
haluat kuljetettavan.
Palauta ilmoittautumisen yhteydessä täytetty ja allekirjoitettu terveystietolomake
 lomake löytyy tämän ohjeen lopusta.
Kysymyksiä voit esittää: 
info@nuts.fi
tai 040 6605 280.


KISABUSSIT
Kisabussit 
kyydin varanneille
lähtevät lauantaina Hotelli Rukahovin edestä aikataulun mukaisesti:
05.30 Bussi 80km starttiin
08.00 Bussit 53km starttiin
11.30 Bussit 31km starttiin
Mikäli sinulta puuttuu kyyti starttipaikalle voit hankkia sen
osoitteesta 
nuts.mycashflow.fi
.

SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI
Kisakeskukseen hotelli Rantasipi Rukahoviin saapuessa voit
laittaa navigaattoriin katuosoitteen Rukakyläntie 15 Kuusamo.
Rukan kävelykylässä on kätevintä pysäköidä suoraan
parkkihalliin.
Autolla sisäänpääsy halliin ympäri vuorokauden. Kävellen
vapaa sisäänpääsy pe: klo 0724, lasu: klo 0722.
●
●
●

Sisään ja ulosajot:
Rukatunturintie ja Rukankyläntie
Pysäköintimaksut:
1 € / tunti tai 10 € / vrk
Maksutavat:
Käteinen, Visa, EuroCard, MasterCard
maksuautomaatteihin
● Rajoitettu jalankulku yöaikaan vain autoilijoille:
Pääsy pysäköintilipukkeella porrashuoneesta P2
● Jalankulku halliin:
Porrashuoneesta P2 (Tykky) sekä
Rukankyläntien sisäänajo
● Maksimikorkeus:
2,4 m. Muut rajoitukset merkitty
erikseen.
Kumpareen edessä on n. 30 parkkikiekollista (1 h)
pysäköintiruutua Kauppakeskuksen asiakkaille. Rukahovin
huoneistoihin (Rukatunturintie 8) majoittuvat voivat pysäköidä
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huoneistohotellin maksuttomille parkkipaikoille. Hotelli Rantasipin asiakkaille löytyy maksutonta
ulkopysäköintiä Rukan kokouskeskuksen alapuolelta.

REITTI
160 km (edestakaisin Ruka-Hautajärvi-Ruka), 80 km (Hautajärvi-Ruka), 53 km (Oulanka-Ruka) ja
31 km (Juuma-Ruka) 
polku seuraa hyvin merkittyä Karhunkierroksen vaellusreittiä. Merkkeinä ovat

Karhunkierroskyltit ja kilometriviitat sekä oranssit täplät puissa. Tärkeimmät ja haasteellisimmat
risteykset merkitään järjestäjän toimesta lisämerkinnöin.
Reittikuvaukseen voi tutustua: 
Karhunkierros
HUOM!
Reittiin on tullut muutos Porontimajärven pohjoispuolella: 

kartta
Voit ladata GPSlaitteeseesi .gpx tiedoston: 
Movescount NUTS Karhunkierros
Rastit.fi palvelussa 80km/160km reitti: 
http://www.rastit.fi/1228/
8 km
Reitti kulkee Rukan kävelykylältä Valtavaaran huipulle ja takaisin ympyräreittinä soraistettua

luontopolkua. Reitti merkitään maastoon eikä eksymisvaaraa ole. Katso 
reittikartta

KARTTA
160 km, 80 km, 53 km ja 31 km
Kartta jaetaan osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä (mittakaava

1:110 000). Kartta on kopioitu vedenkestävälle paperille. Tarkemman suunnistamiseen kelpaavan
maastokartan 
Ruka Oulanka (Karhunkierros) 1:50 000
mittakaavassa saa hyvin varustelluista
retkeilyliikkeistä tai karttakeskuksesta.
Järjestäjän kartta ei ole riittävän tarkka suunnistamiseen, mutta pystyt siitä seuraamaan omaa
etenemistäsi reitillä.
Kisakartta nähtävillä: 
http://nuts.fi/nutskarhunkierrostrailultrareittikartta2014/

ULTRAMATKOJEN GPS-seuranta
Osa ultrajuoksijoista varustetaan GPSseurantalaitteella. Seurantalaite painaa n.150 g ja se kiinnitetään
nippusiteillä repun yläosaan tai juomavyöhön. Kytke laite päälle vasta juuri ennen starttia!
160 km juoksijoilla on mahdollisesti seurantalaitteen / akun vaihto Hautajärven huoltopisteellä.
Kisaa voi seurata: 
http://www.gpsseuranta.net/
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VARUSTEET
P = pakollinen

S = suositeltu

8 km
❏ P: Numerolappu  (järjestäjältä) kiinnitettynä juoksijan etupuolelle
❏ S: Juomapullo/pussi
❏ S: Energiaa
KAIKKI MUUT SARJAT
Järjestäjä jakaa
❏ P: Kartta
❏ P: Numerolappu kiinnitettynä juoksijan etupuolelle
❏ P: GPSseurantalähetin jaetaan noin sadalle osallistujalle
Kilpailijalla
❏ P: Toimiva matkapuhelin ladatulla akulla (suojattu kastumiselta) Puhelimeen tallennettu:
040
6605 281
❏ P: Idealside  vesitiiviisti pakattuna
❏ P: Juomapullo/pussi vähintään 1 litra
❏ P: Avaruuslakana hätätilanteiden lämmikkeeksi
❏ P: Pilli
❏ P: Muki, emme roskaa kansallispuistoa kertakäyttömukeilla
❏ P: Varaenergiaa hätätilanteisiin vähintään 250 kcal
❏ S: Otsalamppu, valoa etenemiseen riittää mutta hätätilanteessa lampun kanssa uupunut on
helpompi löytää hämärästä metsästä
❏ S: Säärystimet
❏ S: Suolaa, helpottaa imeytymisongelmissa
❏ S: Rakkolaastareita, urheiluteippiä
❏ S: WCpaperia
❏ S: Kuoritakki
Lisäksi 80 km
❏ P: Vedenpitävä kuoritakki
Lisäksi 160 km
❏ P: Otsalamppu, liikkumiseen on kirkkaalla kelillä riittävästi valoa, mutta pilvisellä säällä kartan ja
kylttien lukemiseen saattaa lamppua tarvita
❏ P: Vedenpitävä kuoritakki

Suosittelemme käyttämään korkillisia energiageelejä
Roskat huoltopisteiden roskiksiin
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HUOLTO
HUOLTO- JA TARKASTUSPISTEET
● Hautajärven luontotalo Huolto
● Taivalköngäs
Tarkistus
● Oulangan luontokeskus Huolto
● Jussinkämppä
Tarkistus
● Juuma
Huolto
● Konttainen
Huolto

160 km juoksijoiden drop bag ja aamiainen
80 km & 160 km drop bag

Huoltopisteillä on tarjolla vettä, energiajuomaa, sipsejä sekä suklaata. Jokainen osallistuja vastaa itse
omasta huollostaan. Ulkopuolisen huollon käyttäminen on sallittua vain huoltopisteillä Hautajärvi,
Oulanka, Juuma ja Konttainen.
Reitin varrella on retkeilijöiden käyttöön suunniteltuja käymälöitä.
DROP BAGIT
160 km ja 80 km juoksijoilla on mahdollisuus toimituttaa drop bag Hautajärven luontotalolle

ja Oulangan luontokeskukselle.

Drop bagit palautetaan kisakeskukseen järjestäjän toimesta sunnuntai
aamuun klo 10.00 mennessä.

KISAN JÄLKEEN
PESEYTYMINEN
Rantasipi Rukahovissa majoittuville on peseytyminen hotellin saunaosastolla. Muualla

majoittuvilla on mahdollisuus peseytyä Rukan hiihtostadionin suihkutiloissa. Hiihtostadionille on
kisakeskuksesta matkaa n. 400 metriä. Maalialueella on myös palju ja kenttäsauna kilpailijoiden
käytössä. Muista peseytyä ennen paljuun pulahtamista :)
RUOKAILU
Kilpailijoille keittoateria juoksun jälkeen Hotelli Rantasipi Rukahovissa.


TURVALLISUUS
Tyypillisimpiä vaivoja juoksussa ovat hiertymät, rakot, kaatumisen seurauksena syntyneet vaivat,
nestehukka sekä energian loppumisen myötä tuleva uupumus. Kylmissä olosuhteissa hypotermian riski
kasvaa. Varaudu siihen, että pystyt auttamaan itseä reitin varrella. Hyviin tapoihin, tapahtuman ja
lainsäädännön henkeen kuuluu myös velvollisuus auttaa avuntarpeessa olevia. Jos kanssajuoksijalla
näyttää olevan vaikeaa, on hyvä kysyä vointia ja jaksamista.
Jos matkan varrella tulee etenemisen estävä tapaturma tai energiavaje yllättää, soita järjestäjille.
Puhelin on oltava mukana jotta voit soittaa sillä apua itselle tai toisille osallistujille ja myöskin siksi, että
järjestäjät voivat tarvittaessa soittaa sinulle. Järjestäjien soittaessa vastaa puhelimeen vaikka sinulla
olisikin kaikki hyvin.
Mikäli joudut keskeyttämään, hankkiudu lähimmälle huoltopisteelle mistä me huolehdimme sinut
takaisin kisakeskukseen. 
Muista ilmoittaa keskeyttämisestäsi huoltopisteen toimitsijoille turhien
etsintöjen välttämiseksi.
Vakavissa
onnettomuuksissa soita ensin yleiseen hätänumeroon 112 ja hälytä apua.
Tämän
jälkeen soita järjestäjille 
040 6605 281  koordinaattisi löydät reitin kilometriviitoista!
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Osallistujat vastaavat itse omasta vakuutusturvastaan.
Muista huolellinen urheilujuomalla/mehulla/vedellä nesteytys maalissa! Pahoinvointi saattaa iskeä
saunassa > mene viileämpään tilaan pitkäksesi ja nosta jalat ylös. Alkoholia ei suositella juoksun
jälkeiseen nesteytykseen.
HUOMIOITAVIA ASIOITA JA VAROVAISUUS REITILLÄ
● Kuusamossa voi olla vielä lunta ja joet tulvivat, joten kaikissa jokien/purojen ylityksissä tulee
noudattaa ehdotonta varovaisuutta!
● Toukokuussa voi vielä olla pakkasta.
● Noudata erityistä varovaisuutta teiden ylityksissä!
● Luonnonvesistä juominen on mahdollista,
mutta se tapahtuu omalla vastuulla.
● Reitti kulkee myös Oulangan
kansallispuiston alueella. Liikkuminen on
sallittua ainoastaan merkityllä reitillä!
● Roskaaminen on kiellettyä!
● Reitti on vaativa korkeuserojen sekä
pinnan epätasaisuuden ja liukkauden takia.
● Erityisen liukkaita voivat olla pitkospuut,
kivet/kalliot ja puiden juuret. Paikoin polku
voi olla pehmeä ja mutainen.
● Riippusillan ylitse yksi kerrallaan!
● Älä juokse riippusilloilla!
● Ole varovainen etenkin alamäessä, jos
vauhtisi kiihtyy. Paikoin reitin pitkospuut voivat olla huonokuntoisia => juoksu huonokuntoisten
pitkospuiden kohdalla on turvallisempaa pitkosten vieressä.
● Nilkan nyrjähdyksessä ensiapuna: kylmä, koho, kompressio
● Muista nauttia riittävästi nestettä + suoloja!
● Jos et pysty jatkamaan matkaa: pidä itsesi lämpimänä ja hakeudu järjestäjän neuvomaan
paikkaan.
● Kilpailijat luovat omalla toiminnallaan tapahtumasta turvallisen.

KILPAILIJA VOIDAAN HYLÄTÄ SEURAAVISTA SYISTÄ
●
●
●
●
●
●
●
●

Roskaaminen
Epäurheilijamainen käytös
Ulkopuolisen huollon käyttö muualla kuin sallituissa paikoissa
Toisen osallistujan auttamatta jättäminen
Puuttuva pakollinen varuste
Reitiltä poikkeaminen tai oikaiseminen
Kaikilla huoltopisteillä on käytävä
Määräajan umpeutuminen
31km = 7h
53km = 10h
80km = 17h
160km = 36h (Hautajärvi; cut off 18h)
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MUUTOKSET
●
●

Järjestäjillä on mahdollisuus muuttaa / täydentää näitä ohjeita.
Seuraa 
www.nuts.fi
sivustoa

YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME
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KISANUMERO:_______________

TERVEYSTIETOLOMAKE JA ILMOITUS VAPAAEHTOISESTA OSALLISTUMISESTA
LUOTTAMUKSELLINEN JA HÄVITETÄÄN TAPAHTUMAN JÄLKEEN!
TÄYTÄ VALMIIKSI JA PALAUTA JÄRJESTÄJILLE ENNEN TAPAHTUMAN ALKUA! VOIT TÄYDENTÄÄ
TARVITTAESSA KÄÄNTÖPUOLELLE.

1. Käytättekö sellaisia lääkkeitä, joista järjestäjän tulisi tietää?
EI

KYLLÄ Jos vastasitte kyllä, niin mitä lääkettä/lääkkeitä?:

__________________________________________________________________________
2. Onko teillä jokin lääkeaineallergia, joka järjestäjien tulisi tietää?
EI

KYLLÄ Jos vastasitte kyllä, niin mille lääkkeelle olette allerginen?:

__________________________________________________________________________
3. Koetteko olevanne terve ja kykeneväinen osallistumaan 31km/ 53km / 80km / 160km
polkujuoksukilpailuun?
EI

KYLLÄ

4. Vapaaehtoinen osallistuminen:
Osallistun järjestettyyn polkujuoksukilpailuun vapaaehtoisesti. Ymmärrän, että keskeytettyäni minun tulee kävellä
itse lähimmälle tielle. Maastosta evakuointi voidaan järjestää ainoastaan loukkaantuneille. Olen kykenevä
harkitsemaan oman osallistumiseni edellytyksen terveyteni ja taitojeni kannalta. Olen tietoinen siitä, että
tapahtuma on sen luonteinen, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen ja sairaskohtauksen riski. Olen
lukenut ja ymmärtänyt järjestäjän antamat ohjeet.
Paikka ja aika:___________________________ ____.____. 2015

ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS______________________________________

PUHELINNUMERO KISAN AIKANA:__________________________________________

LÄHIOMAISEN NIMI JA PUHELINNUMERO:___________________________________

