UUTISKIRJE 8/2016
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Ilmoittautuminen
avattu 1.12.

-

Uusi reitti ja uudet
sarjat

-

Medirex ja Hypoxi
Kokkola mukana

-

Pukukisa

-

Uudistetut
verkkosivut

ILMOITTAUTUMINEN AVATTU 1.12.
KCR 2017 ilmoittautuminen on avattu 1.12. osoitteessa kepli.ingo.fi. Tarkemmat
ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivuilta www.kokkolacityrun.fi. Muistathan
mitä aikaisemmin ilmoittaudut mukaan, sitä edullisempi osallistumismaksu on.
Yritysten yhteyshenkilöille tiedoksi, että postitamme uudet jääkaappitaulut
pikapuolin.
Hintaportaat ovat seuraavat:
1.12.2016-31.1.2017 25 €
1.2.2017-20.3.2017 35 €
16.3.2017-21.4.2016 45 €
Erityisryhmäläiset 15 € / henkilö; esimerkiksi koululainen, opiskelija, työtön,
eläkeläinen.

UUSI REITTI JA UUDET SARJAT
Kyllä! Suomi 100 ja Kepli 20 vuotta syntymäpäivien kunniaksi reitti vaihtuu. Sarjat
ovat nyt 6 km ilman ajanottoa tai ajanotolla. Uutuutena on myös 10 km ajaotolla.
Näiden rinnalla mukana tuttu puolimaraton ajanotolla. Lähtöpaikat edelleen torin
läheisyydessä. Kuuden kilometrin matka taittuu Suntin vartta kohti Santahaan
ulkoilu-, asuntomessualueen, Vanhansatamalahden uimarannan ja venevajojen
kautta takaisin keskustaan. 10 km ja puolimaratonin matkaajat jatkavat toiselle
puolen Sunttia. Uusi reitti menee venevajojen läpi merenrantareittiä kohti
Mustakaria ja Morsiussaarta. Paluu tapahtuu Vasikkasaaren ja Vanhan
Veistämöntien kautta. Puolimaratoille osallistuvat kiertävät reitin kaksi kertaa.
Käännöspaikka on Antti Chydeniuksen kadulla. Reittiä vielä tarkastellaan ja
virallinen mittaus sekä 10 km että puolimaratonille tehdään huhtikuussa. Alustava
reittikartta ja kuvaus lisätään tapahtuman verkkosivuille vielä tämän vuoden
puolella.

Linkit
www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi

Kokkola City Run 2017
Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puhelin 0440 916 074
minna.saarela@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

MEDIREX JA HYPOXI KOKKOLA MUKANA TAPAHTUMASSA
Paljon on uutta tulossa, mutta myös hyviä tuttuja juttuja jatketaan. Medirexin tytöt
huolehtivat alkulämmittelystä ja Hypoxi Kokkola on mukana palkinnoilla.
Molemmista yhteistyösopimuksista kerrotaan lisää tulevissa uutiskirjeissä.

PUKUKISA SUOMI 100 HENGESSÄ
Juhlavuoden kunniaksi laitetaan myös pukukisa käyntiin. Paras Suomen itsenäisyyttä pukeutumisellaan kuvaava ryhmä
tai henkilö palkitaan tapahtuman päätteeksi. Ei muuta kuin ideoimaan. Vinkkinä voisi sanoa, että tätä kisaa ei kannata
liian tosissaan ottaa  Huumorinkukka kukkimaan.

UUDET VERKKOSIVUT JA UUSI MARKKINOINTI-ILME
Kokkola City Runin verkkosivut siirtyivät marraskuussa Jopox julkaisujärjestelmään. Kannattaa käydä tutustumassa ja
tykkäämässä myös tapahtuman facebook sivuista.

