Eurooppa-päivän virtuaalihaaste
Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään aina 9.5. Schumanin
julistuksen vuosipäivänä. Euroopan Masters liito EMA järjestää jäsenmaiden urheilijoille Eurooppa-päivänä
5km liikuntahaasteen. (Open European Masters Virtual Challenge)
Lähes kaikissa Euroopan maissa tapahtuneen kokonaisen lukituksen jälkeen olemme kaikki kärsineet eri
tavoin. Mutta etusijalla oli kuolleiden vaarassa olevien ihmisten suojeleminen Covid 19: ltä.
Ihmiset ovat oppineet kärsimään jo kuukausia ja kunnioittamaan paikallisten viranomaisten antamia tiukkoja
sääntöjä. Horisontissa on nyt valoa, kun pandemia rauhoittuu. Maat avaavat ovensa hitaasti ja askel
askeleelta palatakseen takaisin normaaliin elämään.
Jotkut teistä pysyivät talon sisällä ja tekivät siellä harjoituksia. Toiset voivat mennä ulos ja tehdä joitain
toimintoja kunnon ylläpitämiseksi. Mutta kilpailuja ei sallittu. Stadionit on suljettu ja uudelleen avaaminen
on mahdollista seuraavien viikkojen aikana.
Me kaikki tarvitsemme tavoitteita elämässämme. Tarvitsemme näkökulman jonkinlaisen suunnittelun
tekemiseen - mutta emme tiedä, milloin normaali elämä tulee takaisin meille kaikille.
Viime viikkoina urheilijat olivat lisänneet valokuvia menneistä tapahtumista Instagramiin, Facebookiin ja
twitteriin.. Toiset alkoivat motivoida urheilijoita osallistumaan VIRTUAALISIIN TAPAHTUMOIIN. Joten
teemme nyt yhteistyössä EMA: n kilpailukumppanin OPENTRACKin (EMACNS Madeiran kumppani)
kanssa.
9. toukokuuta 2020 haluamme motivoida sinua liikkumaan 5k - missä tahansa asutkin. Olemme valinneet
päivän, koska se on Eurooppa-päivä. Meille tämä edistää eurooppalaista ajattelua - kaikkien niiden
taloudellisten ongelmien rinnalla, jotka meidän on ratkaistava lähitulevaisuudessa - kaikkien uusien
haasteiden rinnalla, joita meidän on kohdattava tulevina vuosina.
Käy tällä sivulla ja pidä siitä tai jaa se sosiaalisessa mediassa:
https://data.opentrack.run/x/2020/CHE/emvrc/
Käytä STRAVA-, GARMIN-, SPORTRACTIVE- tai muita sovelluksia todisteiden esittämiseen. Sinun ei
tarvitse GPS-puhelinta - voit kuljettaa matkapuhelimen.
Kirjoita yllä olevaan linkkiin (Olet rekisteröitynyt? Nimesi! Et ole rekisteröitynyt? Noudata ohjeita! Muita
ongelmia? Ota yhteyttä EMA: n pääsihteeriin tai EMA: n pääjohtajaan - tuemme sinua.
Täältä on apua ja video tulosten kirjoittamisesta: https://docs2.opentrack.run/funstuff/strava_garmin_upload/
www.european-masters-athletics.org
Nauti 5k: stäsi ja lähetä meille videosi, kommenttisi ja kokemuksesi!

OPEN EUROPEAN VIRTUAL MASTERS’ 5K CHALLENGE
9th May 2020 EUROPE DAY
Dear EMA Members, Dear Athletes,
Since the total Lockdown in nearly all European countries, we have all suffered in different ways. But the top
priority was to protect people who might be in mortal danger from Covid 19.
People have learned to become patient for months now, and to respect the strict rules given by local authorities.
There is a light on the horizon now that the pandemic is calming down. Countries open the doors slowly and
step by step to come back to a normal life.
Some of you stayed inside the house and did exercises. Others could go out and do some activities to keep
their fitness. But competitions were not allowed. Stadiums have been closed and a reopening might be possible
in the next weeks.
We all need goals in our life. We need a perspective to do a kind of planning – but we do not know when
normal life comes back to all of us.
In recent weeks athletes were busy posting photos of past events on Instagram, Facebook, twitter and private
homepages. Others started to motivate athletes to take part in VIRTUAL EVENTS. So do we now in
cooperation with EMA Competition Partner OPENTRACK (the partner for EMACNS Madeira).
On May 9th 2020 we like to motivate you to run 5k – wherever you live. We have chosen the day because it is
EUROPE DAY. For us the best promotion to look forward to think European – beside all the financial
problems we have to solve in the near future – beside all the new challenges we have to face in the coming
years.
Please visit this page, and like or share it on social media:
https://data.opentrack.run/x/2020/CHE/emvrc/
If you like to join us it will be a pleasure to see you run!
Choose your own route to run the 5k!
Use STRAVA, GARMIN, SPORTRACTIVE or other apps to provide evidence. You don’t need a GPS
phone - you can carry a mobile phone.
Enter at the link above (You are registered? Use your name! You are not registered? Follow the instructions!
Any other problems? Contact EMA General Secretary or EMA President – we will support you.
There is help and a video of how to enter results here:
https://docs2.opentrack.run/funstuff/strava_garmin_upload/
www.european-masters-athletics.org
Enjoy your 5k and send us your video, your comments, your experience!
KK

