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10 km ja 21 km juostaan
epävirallisilla reiteillä

-

Lähtöajat

-

KCR päivä Prismassa 28.4.

-

Voita E-pakettiauto viikoksi
käyttöösi

10 KM JA 21 KM JUOSTAAN EPÄVIRALLISILLA REITEILLÄ
REITTIMUUTOKSESTA JOHTUEN
Viime vuonna tapahtumaa varten suunniteltiin uusi reitti ja uudet sarjat.
Uusi reitti sai hyvän vastaanoton ja sillä jatketaan tänäkin vuonna.
Sarjoina 6 km ajanotolla ja ilman, sekä 10 km ja 21 km ajanotolla. Viime
vuonna 10 km ja 21 km reiteille suoritettiin virallinen mittaus. Tämän

-

KCR ravintolat 2018

-

Muutosten tekeminen

vuoden City Run reittiin tulee pieni muutos. Kokkolan kaupunki sai viime
vuonna mittavan lahjoituksen, jolla rakennetaan nyt lapsille ja nuorille
puistoa Suntin varteen Hollihaan alueelle. Reittimuutos johtuu puiston
rakentamisesta. Vaikka muutos on pieni, tulisi reitin virallinen mittaus
suorittaa uudelleen. Tämän vuoksi ja mahdollisten reitille tulevien muiden
muutostöiden vuoksi, reitin virallista mittausta ei tehdä tänä keväänä
uudelleen. Kepli mittaa reitin, mutta oma mittaus on epävirallinen.
Virallinen mittaus tehdään uudestaan viimeistään vuoteen 2020
mennessä. Puisto on vuoden päästä jo valmis ja jos muita muutostöitä ei
ole tiedossa, pääsevät 10 km ja 21 km juoksijat jälleen viralliselle reitille jo
ensi keväänä.
LÄHTÖAJAT
Viime vuosien tapaan matkaan pääsevät ensimmäisenä puolimaratonille
matkaavat eli startti on klo 18.00. Ennakkoon ilmoitetusta poiketen klo
18.15 matkaan lähtevät ainoastaan 10 km juoksijat. Kaikki 6 km matkaajat
lähtevät liikkeelle klo 18.25 juoksijat etunenässä. Tällä aikataulutuksella

Linkit

pyritään välttämään ruuhkia. Kaikkien kannattaa tulla torille jo klo 17.30.

www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi
Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puh. 0440 916 074

Hyvää ohjelmaa on luvassa. Tarkempi sisältö ja aikataulu ilmoitetaan

minna.saarela@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

myöhemmin.
KCR VALTAA PRISMAN LAUANTAINA 28.4.

Lauantaina 28.4. klo 12-18 Prisman urheiluosastolla tapahtuu. Setukorttia esittämällä ilmoittautuminen Kokkola City Runille 45 euroa
(norm. 55 euroa). HUOM! Käteismaksu tai tyky/tyhy/liikuntasetelit.

Puristusvoima- ja ponnistusvoimatestausta koko päivän ajan. Lyhyt venyttelyhetki shoppailun lomassa klo
14.00. Arvontaa, jossa palkintoina City Runille osallistuminen ja kehonkoostumusmittaus. Voi tutustua kevään
juoksukenkäuutuuksiin (New Balance). Lenz juoksusukat esittelyssä ja Leader lisäravinnemaistatusta.
Tervetuloa!
VOITA E-PAKETTIAUTO VIIKOKSI KÄYTTÖÖN!
Centria-ammattikorkeakoulun Vaste-hanke tarjoaa sähköautonsa viikoksi onnekkaan Cityrun-osallistujan
käyttöön. Nissan e-NV 200 on kätevä menopeli, jonka kyydissä liikkuu niin lastit kuin ihmisetkin. Sähköauto on
erittäin hiljainen, eikä jää liikennevaloissa kakkoseksi. Tietenkin matka taittuu ympäristöä säästäen. Sähköauton
latauspisteitä löytyy ympäri Suomea, ja Kokkolassa niitä on tällä hetkellä 5 kappaletta: Centriaammattikorkeakoulussa ja Motonet-liikkeen pihalla.
Voit tulla tutustumaan autoon torilla koko tapahtuman ajan. Ilmoittautumalla Cityruniin 1.5. mennessä,
osallistut automaattisesti arvontaan. Voittaja julkistetaan Cityrun-tapahtumailtana, ja voittajaan otetaan
yhteyttä henkilökohtaisesti. Palkintoviikon voit käyttää kesä-heinäkuussa valitsemanasi aikaan.
Lue lisää: www.centria.fi/vaste ja tykkää Vasteesta Facebookissa: www.facebook.com/vaste.hanke

KCR RAVINTOLAT 2018 KAMPANJA

Tänä vuonna lähtöaikoja tiivistetään edellisiin vuosiin verrattuna. Uuden aikataulun johdosta, osallistujille jää
paremmin aikaa mennä ruokailemaan ja iltaa viettämään. Numerolapulla saat alennusta tietyistä ravintoloista,
jotka tunnistat Kokkola City Run julisteista ja KCR ravintolat statuksesta. Nyt kannattaa olla hyvissä ajoin
liikkeellä ja varata pöytä jo etukäteen. Näin varmistat paikkasi suosikkiravintolastasi. KCR ravintoloita ovat
Sigrid’s, Rock’ n Roll Diner, Roja, Seurahuone, Kilta Bar ja kellariravintola Wanha Lyhty. Rock’ n Roll Diner on
myös tapahtuman virallinen After Run ravintola. Etuuksista lisää tapahtuman nettisivuilta osoitteesta
http://www.kokkolacityrun.fi/4299/kcr-ravintolat-2018

MUUTOSTEN TEKEMINEN

Voit muuttaa juoksemaasi matkaa ja ajanottoa veloituksetta 1.5.2018 saakka. 2.5.2018 alkaen perimme 20
euron maksun per muutos (Useampi muutos samalla kertaa per ryhmä katsotaan yhdeksi muutokseksi).
Terveydentilasta johtuvat muutokset ovat maksuttomia. Muutokset s-postilla osoitteeseen toimisto@kepli.fi.

