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Ilmoittautuminen Juoksija -lehden juoksukalenterin kautta.
Ryhmäilmoittautumiset kormu.run@gmail.com
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Reitti ja kilpailukeskus

Reitti ja kilpailukeskus

Reitti kiertää Kormun kylän maalaismaisemissa, tien nro 54 molemmin puolin (alikulku).
Puolimaratonilla reitti kierretään kaksi kertaa. Reitillä on erittäin lievät korkeuserot.
Tankkauspisteet ovat n. 3,5 - 7 - 10,5 - 14 - 17,5 km. Tankkauspisteissä on tarjolla
urheilujuomaa, vettä, suolakurkkuja, rusinoita.
Vaatteiden vaihto ja WC-tilat sijaitsevat Kormun koululla.
Kilpailukeskus sijaitsee n. 4 km valtatien nro 3 Riihimäen pohjoisesta liittymästä länteen
Kormun koululla (Ala-asteentie 18, 12520 Kormu).
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