Pirkan Pyöräily aloittaa kautensa!
Ilmoittautuminen Pirkan Pyöräilyyn on avautunut Pirkan Kierroksen kotisivuilla. Ilmoittautuminen on
uudistunut, nyt voit tilata sähköpostiisi oman henkilökohtaisen esinumerosi, jota käyttämällä saat näkyviin
valmiiksi asiakasrekisterissämme löytyvät henkilötietosi.
Maaliskuun lopulla lähetämme totuttuun tapaan kaikille edellisinä vuosina mukana olleille esitteen mukana
valmiin maksulomakkeen kotiin. Mikäli käytät postitse saamaasi viitenumeroa, sinun ei tarvitse erikseen
täyttää ilmoittautumislomaketta kotisivuillamme.
Jos mielit mukaan 217km Pirkan Lenkin keskinopeusryhmiin tai 134km Klassikon tavoiteaikalähtöihin klo 89 välissä, ilmoittaudu kotisivujemme kautta, näitä ei henkilökohtainen maksuviite huomioi erikseen.
Kautemme avaamme virallisesti tulevana viikonloppuna Helsingin Messukeskuksen GoExpo-messuilla 8.10.3.2013. Messuilla voimassa edullisimmat messutarjoushintamme, tuoreimmat kuulumiset ja paljon
muuta mukavaa. Olisi mukavaa nähdä Sinuakin siellä!

GoExpossa 8.–10.3. kymmeniä liikuntalajeja
Kevään liikuntakauden avaa Helsingin Messukeskuksen maaliskuinen GoExpo, jossa on esillä lajeja
pyöräilystä jalkapalloon ja juoksusta golfiin. Samalla lipulla pääsee kokemaan 9 sporttista tapahtumaa:
Fillari, Kunto, Retki, Golf, Kalastus, Metsästys, Ball Sports, Kuva&Kamera ja la-su Helsinki Horse Fair. Kokeile
uutuusvälineitä ja testaa eri lajeja kymmenissä ohjelmapisteissä!
Mukana juoksutapahtumat ja -tuotteet
Suosittu Helsinki City Run -juoksutapahtuma ja GoExpo tempaisevat lauantaina 9.3. järjestämällä
maailmanhistorian ensimmäiset Juoksukrossin epäviralliset SM-kilpailut. Hauska ja poikkeuksellinen
juoksukilpailu järjestetään messuilla olevalla Pyöräkrossiparkin BMX -radalla. Alkuerät kilpaillaan la klo
13.00 alkaen ja finaalit klo 13.45. GoExpossa voi tutustua myös tulossa oleviin juoksutapahtumiin.
Sporttilavalla pääsee nauttimaan vauhdikkaista näytöksistä ja lajiesittelyistä. Yleisö pääsee myös itse
osallistumaan mukaan. Ohjelmassa on päivittäin mm. SUL Juoksukoulun Näin juokset oikein -tietoiskuja,
joista saa vinkit oikeanlaiseen juoksutekniikkaan. Esittelyssä ovat kevään ryhmäliikuntauutuudet ja mm.
vauhdikas laji Roller Derby.
Arctic Sport Addicts on mukana GoExpossa ja kertoo osastollaan ja blogeissaan messujen
kiinnostavimmista uutuustuotteista ja syventää messukokemustasi raporteilla ja haastatteluilla. ASA
paneutuu erityisesti juoksutuotteisiin ja niiden testaukseen.
Vauhtia ja hyppyreitä pyöräkrossiparkissa
Fillari-messuille tuodaan 120 kuutiota hiekkaa, josta syntyy BMX Racing -rata eli pyöräkrossiparkki. Radan
on suunnitellut maailmankuulu ratamestari Tom Ritzenhaler, jonka käsialaa olivat myös Pekingin ja Lontoon
olympialaisten BMX-radat.

BMX Racing on vauhtilaji, jossa kilpailijat ajavat yhtä aikaa hyppyreitä sisältävällä radalla. Laji tulee tutuksi
Fillari-messujen näytöskilpailuissa ja messuilla voi myös itse ottaa tuntumaa hyppyreissä ajamiseen.
Fillarin testiradalla on kokeiltavana lähes kaikki tärkeimmät Suomessa myytävät pyörämerkit. Perheen
pienimmille pyöräilyn iloa on tarjolla Lasten Liikennekaupungissa.
Katso koko laaja ohjelma osoitteessa www.goexpo.fi ja seuraa www.facebook.com/goexpo.fi
Liput 16/10 €. Aukioloajat: pe 12–19, la 10–18, su 10–17.

