OHJEITA PIRKAN YÖPYÖRÄILYYN
PERJANTAINA 17.6.2022
1. TIEDUSTELUT PUHELIMITSE ENNEN STARTTIA
Tiistaista torstaihin klo 10-15
Tapahtumapäivänä perjantaina 19:30 alkaen
Lauantaina klo 06 asti
Pirkan Kierroksen toimiston tavoitat numerosta 050 4085 111 ja sähköpostilla toimisto@pirkankierros.fi.
Huomioithan kuitenkin, että toimistoon lähetettyihin sähköposteihin ehdimme reagoida torstaihin klo 15
asti.
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Hakametsän Jäähallilla pe 17.6.2022 klo 19:30->
Hinta 60 € (myös työsuhde edut smartum, epassi, jne. käyvät maksutavaksi.
2. OSANOTON PERUUNTUMINEN
KERRO MAHDOLLISESTA POISJÄÄNNISTÄ VASTA TAPAHTUMAN JÄLKEEN, pyhitämme tapahtumapäivän
mukana oleville osallistujille!
Maksettu osallistuminen Pirkan Pyöräilyyn on sitova eikä osallistumismaksua palauteta missään
tapauksessa (pl. tapahtuman peruuntuminen).
Osallistumisoikeuden siirtäminen seuraavalle vuodelle on kuitenkin mahdollista lääkärintodistuksen
avulla. Siirron voi tehdä vain yhden vuoden eteenpäin. Ilmoittautuminen Pirkan Pyöräilyyn on
henkilökohtainen, mutta ilmoittautumisen siirtäminen toiselle henkilölle on mahdollista erillisestä
ilmoituksesta (ei koske työsuhde edulla maksettuja osallistumisia). Perimme tästä kuitenkin 5 (viiden)
euron toimistomaksun.
3. ENNEN TAPAHTUMAA
Tapahtuman aikaiset tärkeät puhelinnumerot kannattaa kirjoittaa kisanumerosi takaosaan tai tallentaa ne
kännykkään.
Tarkista varusteet, pyörän jarrut, vaihteet, ketjut ja renkaat.
Varaudu lämpötilan muutoksiin; Suomen kesäyö on arvaamaton!
Muista siis hanskat.
4. TAPAHTUMAPAIKKANA HAKAMETSÄN JÄÄHALLI
Tapahtumapaikkana, lähtö- ja maalialueena toimii Hakametsän jäähallin piha-alue (virallinen osoite Keltinkatu 2,
33100 Tre, ajo pihaan tapahtuu Hervannan valtaväylältä).
Pysäköinti
Hiekkaisella pallokentällä jäähallin vasemmalla puolella ja pihamaalla. Invapysäköinti sijaitsee
jäähallin lipputoimiston edessä, talon seinustalla.

Kisakanslia ja jälki-ilmoittautuminen
Kisakanslia sijaitsee jäähallin sisätiloissa lähtöalueen vieressä. Kanslian yhteydessä toimii myös
varustesäilytys. Kanslia on avoinna perjantaina klo 20 alkaen.
Pukuhuoneet
Pukuhuoneet ja suihkut ovat käytössä tapahtumassa.
Mehun ja urheilujuoman jakelu; Maxim Energy Drink
ennen lähtöä omiin pulloihin jäähallin piha-alueelta.

Tekninen huolto
palvelee sinua lähtöpaikalla klo 20.30 alkaen

5. LÄHTÖJÄRJESTELYT JA AIKATAULU
Klo 21; Yönpolkijat
Polkupyöräilijät lähetetään matkaan n. 30 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.
6. REITIT
Johtoauto tai poliisi vetää ensimmäisen ryhmän Hakametsän jäähallin pihasta Hervannan valtaväylää
länteen päin aina Ylöjärvelle asti. Ennen Rantatunnelin suuaukkoa noustaan rampista entiselle
Kekkosentielle.
Kekkosentieltä siirrytään kevyenliikenteen väylälle ja ajetaan Ranta-Tampellan kohdasta rantaa pitkin
menevää kevyenliikenteenväylää. Tästä siirrytään Paasikivenkadulle.
Reitti jatkuu tästä länteen yhtyen Rantatunnelista nousevaan Paasikiventiehen 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
Tampereen Myllypuroon asti saakka reitin liikennevalot vilkkuvat keltaisella.
Ylöjärvellä Kuruntiellä ei ole liikenteenohjausta; turvallinen ajo tapahtuu kevyenliikenteenväylää aina
Kaiharin kaupalle asti. Yöpyöräilyn aikana noudatamme yleisiä liikennesääntöjä; osallistujilla ei ole
etuoikeuksia muuhun liikenteeseen nähden (liikenneympyröissä ajaen).

7. MATKAN VARRELLA
Tärkeät puhelinnumerot matkan varrella
Jos pyörä alkaa ryppyillä ja tarvitse
huoltoa
soita 0400 280 090.

Mikäli lähdet reitiltä omalla kuljetuksella
Tai tarvitse keskeytyskuljetuksen soita
kisakansliaan 050 4085 111.

Numerosta 0400 280 090 tavoitat teknisen huollon numero 050 4085 111 hoitaa
keskeytyskuljetuksen. Varaudu kuitenkin odottamaan! Reitin varrella päivystää huoltoliike valmiina
auttamaan. Työ on ilmaista, mutta käytetyistä tarvikkeista veloitetaan. Vakavissa tapaturmissa tee
ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 sekä kisakansliaan 050 4085 111. Viimeisten ajajien jälkeen reitillä
kulkee jälkiauto / -polkija, joka purkaa opastuksen ja huolehtii väsähtäneistä. Jos poikkeat reitiltä, katso
ettei jälkiauto aja ohi.
Yöajo on ns. reppuajo, jonka huollosta vastaa ensisijaisesti ajaja itse. Juomaa (vesi, mehu, urheilujuoma
Maxim) jaetaan omiin pulloihin lähdössä jäähallin pihassa ja Muroleen huoltopisteessä Muroleen
kylätalolla. Muroleessa on myös tarjolla lämmintä keittoa ja kaikenlaista pientä purtavaa. Ruokalista on
laktoositon. Gluteeniton ja kasvisruokavalio huomioidaan pyydettäessä. Huoltopisteiltä löytyy myös
ensiaputaitoinen henkilö. Muistathan, että huoltopisteiden roskiksiin kuuluvat myös matkan varrella
syntyneet roskat, tyhjät geelipakkaukset yms.
Osallistujilla ei ole etuoikeuksia muuta liikennettä kohtaan, vaan ajo tapahtuu normaaleja tieliikennelakeja
noudattaen. Muistathan että:
•
Säilytät turvavälit
•
Poliisin ja liikenteenohjaajien ohjeita on noudatettava koko reitillä
•
Ajajat käyttävät ajoradan oikeaa reunaa erityistä varovaisuutta noudattaen
•
Kypärän käyttö on pakollista
•
Värikkäiden vaatteiden tai huomioliivien käyttö on viisasta
•
Osallistut tapahtumaan omalla vastuullasi

8. MAALIIN TULTUASI
Maali Hakametsän jäähallilla on avoinna lauantaiaamuun klo 6.00. Suoritus todennetaan kisanumerossa
olevan viivakoodin kirjaamisella maaliintulon yhteydessä. Mestaripyöräilijöiden viivakoodit löytyvät
rekisterikilvestä. Kaikki maaliin tulleet palkitaan Pirkan Pyöräily -mitalilla nauhoineen. 20 kertaa
polkeneet nimetään Mestaripyöräilijöiksi ja he saavat oman punaisen rintanumeronsa. Kymmenen
pyöräilyä suorittaneet voivat ostaa kisakansliasta kullatun mitalin koteloineen (9 €) ja viisi pyöräilyä
suorittaneet hopeisen mitalin (7 €).
Arpajaiset kaikkien matkaan lähteneiden kesken
Arvontavoitoista muodostetaan voittoluettelo kisakansliaan. Luettelo on voimassa vain tapahtumayönä ja
voitot on lunastettava heti kisanumeroa vastaan. Tarkista siis maaliin tultuasi, oletko voittanut palkinnon.
Listat kaikista maalin saavuttaneista julkaistaan kotisivullamme tapahtuman jälkeisellä viikolla.

9. MUUTA TÄRKEÄÄ
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.

Vakuutusyhtiö Turvan tapaturmavakuutus korvaa tapahtuman aikana
sattuneet tapaturmat. Korvauksen edellytyksenä on, että lääkärinhoito
aloitetaan 14 vuorokauden kuluessa haaverista. Osanottajilla on hyvä olla
oma vakuutus pyörää varten. Tapaturman sattuessa, pyydä vakuutusta
varten vakuutuskirjan numero kansliasta tai toimistosta.

Pitkät lenkit (217km ja 134km) ja Yöpyöräily ovat osa Pirkan Kierrosta. Pirkan Kierros jatkuu
heinäkuussa Soudulla (30.7.) ja vuoden päättää lokakuussa Pirkan Hölkkä (2.10.).

Lisäinformaatiota Pirkan Pyöräilystä:
Pirkan Kierros -toimisto puh. 050 4085 111, toimisto@pirkankierros.fi, Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere.
Seuraa myös uutisointia kotisivuillamme www.pirkankierros.fi.
Yöpyöräilyn puhelinnumerot:
KANSLIA,
JA KESKEYTYKSET
TEKNINEN HUOLTO

050 4085 111
0400 280 090

