OHJEITA PIRKAN HÖLKKÄÄN
SUNNUNTAILLE 3.10.2021
KORONAOHJEET:
- Tapahtumaan saa osallistua ainoastaan täysin terveenä
- Vahva maskisuositus busseissa, sisätiloissa sekä lähdön alkuruuhkassa. Tehtaan kentän porttien
pieleen sijoitetaan roskiksia joihin maskin voi lähdön jälkeen laittaa.
- Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta koko tapahtuman ajan.
1. TIEDUSTELUT PUHELIMITSE ENNEN STARTTIA
Viikolla 39

Maanantaista torstaihin klo 10-16
Perjantaina klo 9-14
Sunnuntaina klo 8-17

Pirkan Kierroksen toimiston tavoitat numerosta 050 4085 111 ja sähköpostilla toimisto@pirkankierros.fi.
Huomioithan kuitenkin, että toimistoon lähetettyihin sähköposteihin ehdimme reagoida torstaihin 30.9. asti.

2. ILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautuminen on päättynyt 27.9. Jälki-ilmoittautuminen Valkeakosken tehtaan kentällä
sunnuntaina klo 8-10. Maksuvälineenä jälki-ilmoittautumisessa käteinen, liikuntaedut (smartum, epassi
jne.) ja Mobilepay!

3. OSALLISTUJAN MATERIAALI
Lähetimme kaikille 13.9. mennessä ilmoittautuneille osanottopaketin postitse kotiin. Kirjekuori sisältää
rintaan kiinnitettävän kisanumeron ja hakaneulat, varustesäilytysrannekkeen sekä osallistujan ohjeet.
Lisäpalveluita etukäteen tilanneiden kisanumeroissa on kiinnitettynä näistä kertovat tarrat.
13.9. jälkeen ilmoittautuneet saavat materiaalin lähtöpaikalta Tehtaan kentältä ennen starttia. Myös mikäli
et jostain syystä ole saanut numeroa postissa kotiin, voit noutaa itsellesi uuden numeron Tehtaan kentältä
infosta.

4. OSANOTON PERUUNTUMINEN
ÄLÄ KERRO MAHDOLLISESTA POISJÄÄNNISTÄ ennen tapahtumaa, eikä tapahtumapäivänä! Poisjäämisestä
ei tarvitse ilmoittaa ennen tapahtumaa! Osallistumisoikeuden siirtäminen seuraavalle vuodelle on kuitenkin
mahdollista lääkärintodistuksen avulla. Siirron voi tehdä vain yhden vuoden eteenpäin. Lääkärin- tai
terveydenhoitajan todistus (postitse tai sähköpostin liitteenä) on lähetettävä Pirkan Kierroksen toimistoon
kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen.
Ilman erillistä todistusta voit siirtää osanottosi viikon päästä järjestettävään Talkoohölkkään. Tässäkin
tapauksessa ota yhteyttä vasta varsinaisen tapahtuman jälkeen, viikolla 40. Tapahtumapäivä pyhitetään
mukana oleville osanottajille.

5. ENNEN TAPAHTUMAA
Tapahtuman aikaiset tärkeät puhelinnumerot, toimiston numero 050 4085 111 ja keskeytysnumero 050
4086 111 kannattaa kirjoittaa kisanumerosi takaosaan tai tallentaa ne kännykkään.
Varaudu lämpötilan muutoksiin; lokakuinen lämpötila vaihtelee välillä rajusti päivän mittaan.

6. KULJETUKSET JA PYSÄKÖINTI
Tampereen Keskustorilta ja maalialueelta Nirvasta on aamulla maksullinen (5 €) linja-autokuljetus
Valkeakoskelle. Kuljetuksen on voinut maksaa jo etukäteen, jolloin sinulla on numerolapussasi ”kuljetus”
tarra. Mikä ilmoittauduit postituksen jälkeen bussirahastajilla on lista, josta voidaan tarkistaa ennakkoon
kuljetuksen maksaneet. Myös paikan päällä maksu bussirahastajille onnistuu (käteis- ja
mobilepaymaksu).
Keskustorilta bussit lähtevät klo 8.15–8.30
Nirvasta maalialueelta klo 8.15–8.45
Hölkän jälkeen maksullinen (5 €) linja-autokuljetus takaisin Valkeakoskelle kulkee reittiä Nirva–Valkeakoski.
Bussi lähtee Uintikeskukselta klo 14 ja klo 16.
Maalipaikalla TAKK:n pysäköintialueet ovat käytössämme. Seuraa liikenteen- ja pysäköinninohjaajien
ohjeita.

7. JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN JA JO-MAKSETTUJEN KISANUMEROIDEN NOUTOPISTE
Täysmatka 33 km
60 euroa
Ei alennuksia jälki-ilmoittautuessa.
Jälki-ilmoittautumispiste sijaitsee Tehtaan kentän parkkipaikan välittömässä läheisyydessä. Samasta
paikasta löytyvät myös etukäteen maksetut kisamateriaalit. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista klo 8-10.
Kisakansliassa maksuvälineinä käyvät käteinen, mobilepay ja erilaiset työsuhde-edut.

8. LÄHTÖJÄRJESTELYT JA AIKATAULU
Lähtöalueena toimii Valkeakoskella Tehtaan kenttä ja parkkialue sijaitsee
tehtaan puoleisella sisäänkäynnillä (ajo pihaan tapahtuu Tehtaankadulta).
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 10.00. Lähtösuoralla on eri suoritusaikoihin
tähtääville opastavat lähtöryhmäopasteet. Tapahtuman ajanotto perustuu
bruttoaikaan, lähtölaukauksesta maaliviivan ylittämiseen
Ylimääräisten varusteiden jättöpaikka on kuorma-autolla, Tehtaan kentän
yläpihalla, parkkialueen vieressä. Kentän pukuhuoneet ja wc:t ovat
käytössämme.
Tehtaankentän Paviljongissa on myynnissä lämmintä juomaa sekä suolaista ja makeaa purtavaa.

9. REITIT
Hölkän ensimmäiset 3 km on katuosuutta. Sitä seuraavat 3 km reitti kulkee ulkoilualueen pururataa
Leppäjärventielle saakka. Tämän jälkeen Rutajärvelle (lähdöstä 11 km) on vaihtelevaa metsäpolkua ja pieni
osuus soratietä. Rutajärven ja Vähä-Kausjärven 3,5 km osuus on metsäautotietä. Vähä-Kausjärven ja
Taivalpirtin välisestä 5 km matkasta ensin on metsäautotietä, tämän jälkeen metsäpolkuja ja Savontien
ylityksen jälkeen jälleen soratietä.
Taivalpirtiltä eteenpäin Hölkän reitti kulkee vaihtelevasti sorateillä ja metsäpoluilla Suolijärveä kiertävälle
ulkoilureitille saakka. Viimeiset 3 km ovat Hervannan ja Koivistonkylän välistä sorapintaista ulkoilureittiä.
Tällä osuudella on vielä muutamia suomalaista sisua koettelevia nousuja.
Pirkan Hölkän reitti on merkitty sinisin nauhoin, opaskyltein ja kilometritauluin. Reitillä on lisäksi
varoituskylttejä mm. ennen tien ylityksiä. Reitti kulkee kunto- ja metsäpolkuja sekä hiekka- ja asfalttiteitä
(asfaltin osuus n. 5 km). Noudatathan erityistä varovaisuutta teiden ylityspaikoilla! Tarkan reittiselostuksen
löydät kotisivuiltamme pirkankierros.fi.
Hölkkääjiä seuraa jälkipartio. Mikäli poikkeat reitiltä, pidäthän huolen, ettei jälkipartio ohita sinua.

10. MATKAN VARRELLA
Matkan varrella sinua palvelee kuusi huoltopistettä. Mikäli listassa ei muuta mainita, löytyy huoltopisteeltä
vettä, mehua, urheilujuomaa (Maxim Sports Drink, appelsiini), marjakeittoa ja suolakurkkua.
Leppäjärventietä lukuun ottamatta huoltopisteillä juomat lämmitetään keliin sopiviksi. Kylmää juomaa
löytyy pyydettäessä. Kolmella viimeisellä huoltopisteellä on tarkat sulkuajat, joiden jälkeen saapuvien on
keskeytettävä hölkkä. Järjestäjät huolehtivat kuljetuksen maalipaikalle. Energiageelipakkaukset eivät
maadu, älä jätä niitä maastoon!!
Lähdöstä
6,0 km
10,8 km
14,5 km
19,4 km
25,2 km
29,2 km
33,0 km

Huoltopiste
Leppäjärventie
Rutajärvi
Vähä-Kausjärvi
Taivalpirtti
Vormisto
Hervanta
Maali

Tarjolla
vettä, urheilujuomaa
vettä, mehua
sisätiloissa myös kauravelliä

vettä, mehua

Sulkemisaika

klo 14.20
klo 15.25
klo 16.30
klo 17.00

HUOM! Ilmoitathan mahdollisista huomioitavista erikoisruokavalioista Pirkan
Kierroksen toimistoon (toimisto@pirkankierros.fi)
KESKEYTTÄMINEN
Mikäli joudut keskeyttämään, ilmoita siitä huoltopisteen talkooväelle tai järjestäjille
numeroon 050 4086 111. Vakavissa tapaturmissa tee ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112.
Opastetolppamme on varustettu pelastuskoodeilla. Ilmoittamalla koodin hätätilanteessa
keskeytysnumeroomme, paikannamme sinut matkan varrelta entistä paremmin.

ENSIAPU JA VAKUUTUKSET
Kaikilla huoltopisteillä sijaitsee myös ensiapupiste. Maalialueella päivystävät
lääkäri ja ambulanssi. Jälkipartio seuraa osallistujia ja antaa apua tarvittaessa
huolehtien samalla keskeyttäneen osallistujan kuljetuksen järjestämisestä
maaliin. Järjestäjällä on vastuuvakuutus ja kaikki osallistujat on vakuutettu
tapaturman varalta.

OMAT HUOLTOAUTOT
Omien huoltoautojen käyttö reitillä ei ole suositeltavaa. Huoltopisteistä autolla lähelle tavoitettavia ovat
Taivalpirtti, Vormisto ja Hervanta. Muihin huoltopisteisiin ei kapeiden metsäteiden vuoksi haluta ulkopuolisia
autoilijoita, vaan niiden sijainti on tieliikenteen ja mahdollisen pelastusliikenteen kannalta vaarallinen,
pyydämme välttämään turhaa autoilua näiden huoltopisteiden läheisyydessä!!

11. MAALIIN TULTUASI
Maalialue sijaitsee Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksella (TAKK), Nirvan kaupunginosassa (os.
Kurssikeskuksenkatu 11). Muistathan, että TAKK on nykyään savuton, tupakointi kiinteistön alueella on
ehdottomasti kielletty.

Maaliin saapuessasi tulee RFID-tunnisteen olla näkyvissä, jotta ajanottolaitteistot rekisteröivät
maaliin tulosi.

SIJOITUSPALKINNOT JA ARVONTA
Sarjoissa 1, 2, 3 ja 4 (N yl, M yl, M40 ja M50) jaetaan sijoituspalkinnot kymmenelle ensimmäiselle, sarjoissa
6, 7, 8 ja 20 (N40, M60, N50, N60) viidelle ensimmäiselle. Kävely/sauvakävelysarjassa ei ole ajanottoa eikä
sijoituspalkintoja. Kaikkien maaliin tulleiden kesken arvotaan arvontapalkintoja, jotka ovat lunastettavissa
maalipaikalla. Arvontalista on voimassa vain Hölkkäpäivän.
Kymmenen kertaa Pirkan Hölkän suorittaneet ovat oikeutettuja lunastamaan Hölkän 10-vuotisplaketin ja
kaksikymmentä kertaa suorittaneet "Hölkkämestari" -plaketin. Plaketin hinta on 12,50 €. 30 Hölkkää
suorittaneet saavat oman ”Ikikuntoilija”-rintanumeron maalissa, 40 ja 50 Hölkkää suorittaneita muistetaan
muistoesineellä.

MAKSULLISTA LISÄEVÄSTYSTÄ SINULLE JA KANNUSTUSJOUKOILLE
Aamulla ennen bussiin nousua on mahdollista tankata itsensä hölkkärutistusta varten
Kauppahallin Kotiruoan täytetyillä sämpylöillä ja kahvilla. Maaliin tultuasi myynnissä on
keittolounasta (myös kasvisversio löytyy) ja tuhdimpaa maalaispytti-pannua ja makkara.
Myynnissä on myös mm. munkkeja ja kahvia. Näitä kelpaa nauttia kannustusjoukkojenkin
omiaan odotellessa!

KULJETUS KAUPUNKIIN
Bussikuljetus maalialueelta Tampereen linja-autoasemalle lähtee Kurssikeskuksenkadulta kurssi-keskuksen
”portin pielestä” non-stoppina n. 40 minuutin välein klo 12.30–17.

TULOSLUETTELO
Kotisivuiltamme löytyvän sähköisen tulosluettelon lisäksi lähetämme paperiversion sitä erikseen pyytäville.
Toivomme sinun tapahtuman jälkeen tarkistavan oman tuloksesi kotisivuiltamme www.pirkankierros.fi.
Näin tiedot (esim. seura, sarja ja hölkkäkerrat) tulevat tarkistettua vielä kerran.

PIRKANKIERTÄJÄT 2021
Pirkan Pyöräilyn, Soudun ja Hölkän onnistuneesti läpivieneet palkitaan Pirkan Hölkän
maalissa.
Etukäteen
Pirkan
Kierrokselle
ilmoittautuneet
saavat
maalissa
Pirkankiertäjän Juhlakattauksen eli kultaisen kierrosmitalin, kunniakirjan ja
hihamerkin. Ensikertalaisille paketti sisältää tämän lisäksi myös Pirkankiertäjä-pinssin.
Pirkankiertäjän Juhlakattauksen voi lunastaa itselleen 20 €:n hintaan, vaikkei olisikaan
ilmoittautunut kierrokselle etukäteen.

12. MUUTA TÄRKEÄÄ
Vakuutusyhtiö Turvan tapaturmavakuutus korvaa tapahtuman aikana
sattuneet tapaturmat. Korvauksen edellytyksenä on, että lääkärinhoito aloitetaan
14 vuorokauden kuluessa haaverista.. Tapaturman sattuessa, pyydä vakuutusta
varten vakuutuskirjan numero kansliasta tai toimistosta.

Lisäinformaatiota Pirkan Hölkästä:
Pirkan Kierros -toimisto puh. 050 4085 111, toimisto@pirkankierros.fi,
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere. Seuraa myös uutisointia kotisivuillamme
www.pirkankierros.fi.

