HELSINKI CITY RUN -SÄÄNNÖT
Nämä säännöt koskevat Helsinki City Run -puolimaratonia. Lyhenne HCR. Kaikki tapahtuman
osallistujat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. Juoksun vastuullisena
järjestäjänä
toimii
Suomen
Urheiluliitto
ry.
HCR:lla
noudatetaan
Kansainvälisen
Yleisurheiluliiton (IAAF) kilpailusääntöjä.
Tuomaristo
Tuomariston muodostavat ylituomari ja juoksun johtoryhmä.
Johtoryhmä
Johtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja, markkinointipäällikkö ja kilpailusihteeri.
Valitukset
Valitukset tulee tehdä
kilpailukansliaan.

viimeistään

Kuvien käyttö
Järjestäjillä on vapaa
videokuva-materiaalille.

käyttöoikeus

tunnin

kuluttua

HCR-tapahtuman

kilpailun

aikana

päättymisestä

ottamilleen

kirjallisesti

kuville

sekä

Osoitetiedot
Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ole
kieltänyt.
Dopingtesti
Järjestäjillä on oikeus suorittaa osallistujille doping-testi.
Sarjat
Juoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen sekä vuosittain päätettävät
ikäsarjat. Ilmoittautuessaan osallistuja ilmoittaa syntymävuotensa, joka määrittää sarjan.
Sarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 102).
Osallistuja voi niin halutessaan osallistua oman sarjansa sijasta vaihtoehtoisesti yleiseen
sarjaan, mutta ei muihin sarjoihin.
Ilmoittautuminen
HCR-tapahtumaan ilmoittaudutaan suorittamalla ohjeiden mukaisesti osanottomaksu
järjestäjälle. Järjestäjät vahvistavat kutakin tapahtumaa varten vuosittain osanottomaksun
ilmoittautumisaikoineen.
Osanoton peruuttaminen
Osanottomaksua ei palauteta osanottajien peruessa osallistumisensa. Lääkärintodistuksella se
voidaan sairas- ja vammatapauksissa kuitenkin siirtää seuraavalle vuodelle, mikäli osanottaja
on
maksanut
ilmoittautumisen
yhteydessä
erillisen
peruutusturvamaksun.
Peruutusturvamaksun suuruus päätetään vuosittain. Lääkärintodistus tulee toimittaa
järjestäjille ennen juoksua tai postitse toimitettuna siten, että siinä on viimeistään
tapahtumapäivän postileima. Osanotto voidaan siirtää vain yhden kerran. Siirto voidaan tehdä
vain juoksijalle itselleen. Siirron onnistumisen edellytyksenä on, ettei tämänvuotisen
tapahtuman T-paitaa ja juoksunumeroa ole noudettu.
Osanottonumero
Osallistuja on velvollinen pitämään osanottajanumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten,
että se on helposti luettavissa. Numerossa olevia mainoksia ei saa peittää eikä poistaa.
Osanottonumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle ilman järjestäjille suoritettua
siirtomaksua, joka vahvistetaan vuosittain.
Lähtöryhmitys

Tapahtumassa on useita eri lähtöjä. Osallistujan tulee asettua siihen lähtöryhmään, johon
hänen numeronsa edellyttää.
Kilpailuaika
Kilpailun maksimisuoritusaika on kolme tuntia.
Chip-ajanotto
Osallistujille otetaan aika Champion Chip -mikrosirun avulla. Mikrosiru annetaan osallistujille
yhdessä juoksunumeron kanssa. Osallistuja on velvollinen kiinnittämään ko. mikrosirun
jalkineeseensa
ohjeiden
mukaisesti.
Juoksija
saa
tuloksensa
Champion
Chip
ajanottojärjestelmän kautta ns. netto- ja bruttoaikana. Bruttoaika (lähtölaukauksesta
maaliviivan ylitykseen) on ainoa IAAF:n hyväksymä kilpailun virallinen aika. Nettoaika kertoo
osallistujalle hänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan
ylitykseen). Juoksun jälkeen mikrosiru tulee palauttaa järjestäjille. Järjestäjillä on oikeus periä
korvaus palauttamattomasta ajanottochipistä. Korvaus määritetään vuosittain.
Keskeyttäminen
Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa, tulee siitä ilmoittaa lähimmälle huoltopisteelle, ja
juoksijan on luovutettava ajanottoon liittyvä mikrosiru toimitsijoille.
Hylkääminen
Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos havaitaan, että kilpailija oikaisee tai muutoin
häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi
johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn
lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin
määrää (IAAF:n sääntö 165 kohta 3).
Palkinnot
Tapahtuman nimikkomitalin saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Lisäksi voidaan palkita
juoksun voittajat ja sarjojen parhaita järjestäjien kutakin juoksukertaa varten erikseen
päättämin määrin.
Tulokset
Jokainen määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan lähtölaukauksesta
maalilinjan ylittämiseen. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla sekä ns. netto- että
bruttoaikoina.
Ikäraja
Helsinki City Runin osallistujille ei ole alaikärajaa.
Vakuutukset
Osanottajat on vakuutettu kilpailun aikana sattuvien äkillisten sairastumisten tai tapaturmien
varalta. Vakuutus on voimassa siitä hetkestä alkaen, kun osallistuja on asettunut lähtöpaikalle,
siihen hetkeen saakka, kunnes juoksija on poistunut reitiltä maalissa tai rajatulta
maalialueelta. Tarvittaessa vakuutusta on osallistujan käännyttävä kilpailun virallisen
lääkintähuollon
puoleen.
KELAan
kuulumattoman
juoksijan
tulee
tarkistaa
oma
vakuutusturvansa.
Muut ohjeet
Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osanottajat
ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen lisäksi.

