PURUVEDEN YMPÄRIPYÖRÄILY 2021

REITIT
110 km ja 50 km. Sekä Juniorien MiniPuruvesi 11 km.
Reitit on merkitty opastein.
Junioreille tarkoitettu MiniPuruvesi on opastettu 11 km pyöräretki Harjumaisemissa.
Reittejä ei ole suljettu muulta liikenteeltä. Vilkkaimmissa risteyksissä on risteysvalvojia.
Osallistujien tulee noudattaa liikennesääntöjä ja varovaisuutta, erityisesti risteyksissä.

SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI
Tapahtuma-alue on Punkaharjulla Matkailukeskus Harjun Portti, Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju.
Harjun Portin piha-alueen reunoilla, sekä ”yläpihalla” ns. Retretin edustalla on laaja pysäköintialue.

KILPAILUKESKUS
Matkailukeskus Harjun Portin piha-alueella ja avataan klo 8.30.

ILMOITTAUTUMINEN JA NUMEROIDEN JAKO
Osallistujien tulee ilmoittautua hyvissä ajoin ennen starttia. Ajajien on suoritettava lähtökuittaus
infopisteessä. Numerolappu kiinnitetään vasemmalle paidan alaselkään.

KORONA TURVALLISUUS
Tapahtuma järjestetään pääsääntöisesti ulkona. Jokainen huolehtii, että turvavälejä noudatetaan.
Ilmoittautumispaikalla on kasvomaskeja saatavana. Huolehditaan myös hyvästä käsihygieniasta, käsidesiä
löytyy ilmoittautumis- ja huoltopaikoilta. Käsienpesu tapahtuu tarvittaessa Harjunportin wc-tiloissa.

LÄHTÖ
Lähtöalue on merkitty. Lähtö tapahtuu klo. 10.00. Lähtöpaikalla ryhmitytään niin, että kovemmalla
vauhdilla ajavat osallistujat ryhmittyvät lähtöryhmän etupäähän. Johtavan pyöräilijän edellä kulkee etuauto
sekä moottoripyöriä varoittamassa muuta liikennettä. Kärkiryhmää seuraa taka-auto, joka valvoo kilpailun
kulkua. Keskiviivan ylittäminen on ehdottomasti kielletty.
Lähtö tapahtuu etuauton takaa aluksi rauhallisella vauhdilla ohjatusti ja vapaa vauhti alkaa noin 300 metrin
ajon jälkeen saavuttaessa valtatie 14:sta. Etuautoa ei saa ohittaa ennen vapaan vauhdin alkua.

VÄLINEHUOLTO JA HUOLTOPISTEET
Osallistujan on syytä varata matkaan perushuoltovälineet (pumppu, vararengas jne.). Ajajaryhmien perässä
kulkee huoltoauto, joka auttaa tilanteen niin vaatiessa.
110 km reitin varrella on 3 huoltopistettä, jotka ovat merkattu kilpailukarttaan. 50 km matkalla on 1
huoltopiste. Huoltopisteistä saatavana pientä purtavaa (suolakurkkua, rusinoita ja banaania), juomana vesi
tai urheilujuoma Hart-Sport.

KILPAILIJAN/TEAMIEN HUOLTOAUTOT
Kilpailijan- tai kilpailijaryhmien huoltoautojen on käytävä ilmoittautumassa samalla pisteellä kuin kilpailijat.
Huoltoautoihin on pyrittävä ottamaan useampi pyöräilijä huollettavaksi.
Huoltoauton vastaava saa tarran kiinnitettäväksi autoon + yleiset ohjeet liikennöintiin liittyen.

AJANOTTO JA PALKINNOT
Kaikki osallistujat saavat ajon perusteella ajan. Ajanotto on ”manuaalinen” + maalikamera 3 parasta / sarja
palkitaan.

MAALIALUE
Maaliin tultaessa toimitsija kirjaa kilpailijan saapuneeksi numerolappujen perusteella ja siksi on tärkeää,
että osanottajat ajavat maalin kautta. Maalissa suoritetaan maalikuittaus.
Kilpailunumerot palautetaan ajon jälkeen maalialueella olevaan kansliaan, palauttamattomista numeroista
perimme 20 €.
Maalialue sijaitsee keskellä kauneinta harjualuetta. Kilpailukeskukseen matkaa n. 2 km.

ATERIA JA PESEYTYMINEN
Kilpailukeskuksessa on peseytymistilat ja saunat tapahtumaan osallistuvien käytössä. Buffet ruokailu on
Harjun Portin ravintolassa, jonne saa ruokalipun ilmoittautumisen yhteydessä. Pääsarjan reitin varrella on 3
huoltopistettä, retkisarjassa 1 huoltopiste + 1 maalialueella. Huoltopisteillä tarjoillaan juomaa sekä pientä
purtavaa.

ENSIAPU
Lähtö- ja maalialueella on ensiaputaitoisia henkilöitä ja päivystysauto käytössä, p. 0400 659 048.
Huoltoauton matkassa kulkee EA taitoisia henkilöitä, p. 040 583 7390
Vakavan onnettomuustilanteen sattuessa on syytä ottaa välittömästi yhteys pelastuslaitoksen numeroon
112.

PALKINTOJENJAKO
Palkinnot jaetaan noin klo 14.30 Harjuportin piha-alueella. Nuorten Mini Puruvesi pyöräilyssä ajon jälkeen.

TULOSPALVELU
Kilpailun jälkeen täydelliset tulokset julkaistaan Punkaharjun Urheilijat ry:n internetsivuilla:
https://punkaharjunurheilijat.sporttisaitti.com/pyoraily/

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kaikissa sarjoissa on kypäräpakko. Jokainen kilpailija sekä kuntosarjaan osallistuva ajaa omalla vastuullaan.
Tapahtuman järjestäjä ei vakuuta ajajia erikseen. Kärkiryhmän takana pyöräilevät noudattavat
tieliikennesääntöjä ja yleistä varovaisuutta.
Tapahtumaan osallistujalta ei vaadita Suomen Pyöräilyunionin alaista lisenssiä.
Tervetuloa Punkaharjun kansallismaisemiin pyöräilemään, sekä nauttimaan vaihtelevasta kilpailureitistä.

Lisätietoja:
Janne Naukkarinen p. 040 351 9322, janne.naukkis@gmail.com
Mika Heikkonen p. 050 5988 046, mheikkonen75@gmail.com
punkah.urheilijat@gmail.com

