Tervetuloa Hyve Team City Challengeen 11.8.2018!
Olet ilmoittautunut mukaan kesän hauskimpaan
urheilutapahtumaan! Tänä vuonna kisassa on yli 35 rastia ja lähes
1500 kilpailijaa. Luvassa on siis huima seikkailupäivä.
Tutustumalla oheisiin ohjeisiin varmistat hauskan ja turvallisen
kisapäivän itsellesi ja muille.

Joukkunumeroiden jako:
- Hyve - Parempi kunto ja terveys Kauppakeskus Veskassa (Saapastie 2, 33950
Pirkkala) ke 8.8. - to 9.8. klo 15.00 - 19.00 ja pe 10.8. klo 15.00 - 20.00.
-

Kisapäivän aamuna (la 11.8.) aamuna lähtö- ja maalipaikalla Koulukadun
kentällä (Koulukatu 20, 33200 Tampere) klo 8.15 - 10.00

Kilpailijoiden suuresta määrästä johtuen suosittelemme joukkuenumeron hakua ennen
lauantaita. Samalla saat kisapaidat joukkueelle sekä tarpeellista viime hetken tietoa ennen
kisaa.
Aikataulu:
Mikäli noudat joukkuenumeron vasta paikanpäältä, tulee se olla tehtynä seuraavasti:
- Kilpasarja klo 8.45 mennessä
- Firmasarja klo 9.00 mennessä
- Harrastesarja klo 9.30 mennessä
- Perhesarja klo 10.00 mennessä
Jos olet hakenut etukäteen joukkuenumeron, tulee lähtöpaikalla olla viimeistään 15 minuuttia
ennen lähtöaikaasi.
Kilpasarjat joukkuenumerot 100 – 199: lähtö 9.30 ja maaliintulo 16.00
Firmasarja joukkuenumerot 200 – 299: lähtö 9.45 ja maaliintulo 15:45
Harrastesarja:
- Lähtö 1 – joukkuenumerot 300 - 449: lähtö 10.00 ja maaliintulo 16:00
- Lähtö 2 – joukkuenumerot 450 - 599: lähtö 10.15 ja maaliintulo 16:15
- Lähtö 3 – joukkuenumerot 600 - 749: lähtö 10.30 ja maaliintulo 16:30
Perhesarja: joukkuenumerot 0 – 99: lähtö 10.45 ja maaliintulo 15.30

HUOM!
Lähdössä joukkueen tulee rekisteröidä lähtö ActionTrack -sovelluksella 5
minuuttia ennen joukkueen lähtöaikaa. Lähtö tulee olla ehdottomasti rekisteröity
sovellukseen ennen poistumista lähtöalueelta.
Maalissa koko joukkueen tulee olla Koulukadun kentällä edellä kerrottuun aikaan
mennessä. Maaliin saapuminen tulee rekisteröidä ActionTrack -sovelluksella.

Lataathan ActionTrack –sovelluksen valmiiksi puhelimeesi.

Varusteet:
Varaudu tapahtumapäivään liikuntaan sopivilla ja sään mukaisilla vaatteilla. Rasteilla saatat
kastua ja rasteilla voidaan velvoittaa uima-asun käyttöä, joten pakkaa uima-asu ja pyyhe
mukaan. Vaihtovaatteet ja muut tavarat voit jättää turvallisesti säilytykseen Koulukadun
kentälle, jossa pukuhuone ja suihkut ovat käytössäsi koko kisapäivän ajan.
HUOM! Polkupyörien käyttö on sallittu vain harraste-, perhe- ja firmasarjoissa.

Ruokailu:
Koulukadun kentällä on mahdollisuus ostaa ruokaa ja juomaa kisan jälkeen.

Palkintojenjako harraste-, firma-, ja kilpasarjalle ja iltabileet yökerho Porossa:
-

Rannekkeen Poron palkintojenjakoon ja iltabileisiin saat joukkuenumeron kanssa.
Palkintojenjako ja loppubileet klo 20.00 alkaen, tähtiesiintyjinä Hovimuusikko Ilkka
ja Gabriel Lion

Kisajärjestäjät tunnistaa mustista STAFF-paidoista!

Kilpailun rastikartta paljastetaan vasta lähtöviivalla. Mikäli sinulle tulee kysyttävää vielä
ennen kisapäivää, ota rohkeasti yhteyttä:
Elmeri Siltaloppi (kisajohtaja)

puh. 044 755 2266

elmeri@teamcitychallenge.com

Kisaviikon ohjelma
Ke – Pe 8.8. - 10.8.
● Joukkuenumeroiden jako Hyve - Parempi kunto ja terveys Kauppakeskus Veskassa
Kisapäivä la 11.8.
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Klo 8.15 Joukkuenumeroiden jako alkaa koulukadulla ks. aikataulu
Klo 9.30 Kilpasarjojen lähtö
Klo 9.45 Firmasarjan lähtö
Klo 10.00 - 10.30 Harrastesarjan lähtö. Tarkista lähtöaika!
Klo 10.45 Perhesarjan lähtö
Klo 15.45 - 16.30 Kisa päättyy, joukkueiden oltava maalialueella. Tarkista paluuaika!
Klo 18.00 Tapahtuma-alueen ruoka- ja juomakojut sulkeutuvat.
Klo 20.00 Palkintojenjako ja loppubileet: yökerho Ravintola Poro

