OHJEITA 34. PIRKAN YÖPYÖRÄILYYN 16.–17.6.2017
Jäähallilla
Kisakansliamme Yöpyöräilyn aikana sijaitsee Hakametsän jäähallissa. Kanslia avataan
perjantaina klo 20. Ennen starttia jaetaan omiin pulloihin vettä, mehua tai urheilujuoma
Squeezya. Hallilla on myös varustesäilytys, johon voit jättää ajon ajaksi tavarasi säilytykseen.
Lähtöryhmät
Klo 21; Yönpolkijat
Polkupyöräilijät lähetetään matkaan n. 50 hengen ryhmissä klo 21 alkaen. Lähtö ennen klo
21 on kielletty! Lähtökuja muodostetaan niin, että nopeammin etenijät päästetään matkaan
ensimmäisenä, numerojärjestyksellä ei leppoisassa Yöpyöräilyssä ole merkitystä.
Reitti
Johtoauto tai poliisi vetää ensimmäisen ryhmän Hakametsän jäähallin pihasta Hervannan
valtaväylää länteen päin aina Ylöjärvelle asti. Ennen Rantatunnelin suuaukkoa noustaan
rampista entiselle Kekkosentielle.
Kiertoliittymässä siirrytään ensimmäisestä liittymästä kevyen liikenteen väylälle, jota pitkin
matka jatkuu uuden Ranta-Tampellan alueen rantaa Mustaanlahteen. (Huom! RantaTampellan alueella kevyen liikenteen väylä on todella kapea!)
Laiturikadun risteyksessä siirrytään suojatieltä Särkänniemeen nousevalle ajoväylälle, jota
pitkin ajetaan Särkänniemen yläparkkipaikalle. Täältä siirrytään Paasikiventielle Onkiniemenkadun risteyksestä. Reitti jatkuu tästä länteen liittyen uuden risteyssillan jälkeen Paasikiventielle ja tästä Lielahteen, ramppia ylös Myllypuronkadulle, josta eteenpäin reittiä Ylöjärventie – Mikkolantie.
Ylöjärven keskustasta matka jatkuu Kuruntietä (mt 2774) ja edelleen kantatietä 65 pitkin
Kuruun. Sieltä reitti jatkaa st:n 337 ja mt:n 3382 kautta Muroleen kanavalle sekä edelleen
mt:n 14277 (Kapeentie) kiertäen st:lle 338 Terälahteen (st. 338). Tampereen kaupungin
alueella pyöräily käyttää reittiä Aitolahdentie - Sammon valtatie - jäähalli.
Ylöjärven keskustasta eteenpäin jatketaan omaa vauhtia. Vetoautoa ei saa ohittaa ennen
Ylöjärveä. Reitti on kokonaan kestopäällysteinen ja se on merkattu keltaisella Pirkan Pyöräily -muovinauhalla. Lähdöstä Ylöjärven keskustaan saakka reitin liikennevalot vilkkuvat
keltaisella.
Ajon aikana
Yöajo on ns. reppuajo, jonka huollosta vastaa ensisijaisesti ajaja itse. Juomaa (vesi, mehu,
urheilujuoma Squeezy) jaetaan omiin pulloihin lähdössä jäähallin pihassa ja Muroleen
huoltopisteessä Muroleen-Kekkosen koululla. Muroleessa on myös tarjolla lämmintä keittoa, leipää ja pientä purtavaa. Ajoa seuraa huoltoauto, josta saat apua ongelmiin matkan
aikana. Huoltotyö on ilmaista, mutta tarvikkeista veloitetaan. Avuntarpeesta voit soittaa
numeroon 0400 280 090.
Maalissa
Reitin suoritettuasi saat maalissa Pirkan Pyöräilyn mitalin. Suorituksesi kirjataan kisanumerosi viivakoodi lukemalla; pidä numero esillä maaliin tullessasi. Jäähallilla on pyöräilijöille pukuhuoneet, varustesäilytys ja ajon jälkeen suihku käytettävissä. Kaikki maaliin tulleet
ovat mukana arvonnassa, jonka voittoluettelo on maalipaikalla. Luettelo on voimassa vain
pyöräilyn ajan. Tarkista maaliin tultuasi, onko jokin voitoista osunut numerollesi!

Osanoton peruuttaminen
Jos joudut peruuttamaan osanottosi sairauden vuoksi, osallistumismaksusta palautetaan
osa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta vastaan. Ilmoita tilitietosi ja lähetä todistus
toimistoomme (sähköpotin liitteenä tai postitse) viimeistään 30.6.2017. Poisjäännistä ei
tarvitse erikseen ilmoittaa ennen lähtöä.
Muut ohjeet
Tieliikennelain 36§ 2 mom.: ”Ajovaloja on käytettävä jokaisessa ajoneuvossa, kun sitä kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut”. Polkupyörässä tulee olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista
valoa näyttävä valaisin. Polkupyörässä saa olla taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen. Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä.
Valottomille pakkomyymme kisakansliasta irrotettavan hätäapuvalaisimen, à 5 euroa
Yöajon osallistujilla ei ole mitään etuoikeuksia muuta liikennettä kohtaan, vaan ajo tapahtuu normaaleja tieliikennelakeja noudattaen. Muistathan että rinnakkain ajo on kielletty ja
kypärän käyttö on pakollista!

Kaikki osanottajat on vakuutettu tapaturman osalta Vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutus kattaa henkilövahingot kypärää käyttäville. Korvauksen edellytyksenä on, että lääkärinhoito
aloitetaan 14 vuorokauden kuluessa tapaturmasta. Osanottajilla on hyvä olla oma vakuutus pyörää varten. Jos tapaturma sattuu, pyydä vakuutusta varten vakuutuskirjan numero
kansliasta tai toimistosta.
Mikäli joudut keskeyttämään, ilmoita siitä järjestäjille, p. 050 4086 111. Pukeudu
sään mukaan, ja varaudu sään vaihteluihin. Yöksi voi lämpötila laskea lähes nollaan
jo pian puolenyön jälkeen, joten muista myös hanskat varalle.
Seuraa kotisivujamme tapahtuman lähetessä, sieltä löydät mahdolliset ajankohtaiset tiedotteet!
Nähdään Hakametsässä perjantai-iltana!

TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT YÖPYÖRÄILYN AIKANA:
KANSLIA
050 4085 111
KESKEYTYKSET
050 4086 111
MUROLEEN HUOLTOPISTE
0400 991 432
PYÖRÄILYN JOHTAJA HARRI APPELROTH
RAVINTOHUOLTO ARI AHONEN
TEKNINEN HUOLTO AAPO NIEMINEN

040 7108 450
044 555 9639
0400 280 090

Maali suljetaan klo 06.00. Yöpyöräilyssä ei ole ajanottoa.
Yöpyöräily hyväksytään Pirkan Kierroksen osasuoritukseksi.

Pirkan Kierroksen toimisto vastaa perjantaina 16.6. puheluihin klo 16 alkaen.
Toimisto: os. Lindforsinkatu 5, 33720 TAMPERE. puh. 050 408 5111
sähköposti: toimisto@pirkankierros.fi, kotisivu: www.pirkankierros.fi

