OSALLISTUJAOHJE
TOUR DE SASTAMALA LA 4.9.2021

Sastamalan kaupunki järjestää Tour De Sastamala -kuntoajon osana VELO Sastamala -pyöräilytapahtumaa la
4.9.2021. Katso koko tapahtuman ohjelma: www.velosastamala.fi .

Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautuminen päättyy 31.8.2021 klo 23:59.
Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä on mahdollista tapahtumapäivänä klo 11:00 saakka.
Jälki-ilmoittautumisesta lähetetään lasku.
Ennakkoilmoittautuminen:
https://sastamala.tapahtumiin.fi/fi/

Osallistumismaksu:
25 € (sis. alv 10%)
Osallistumismaksu sisältää:
-Ajajanumeron ja kiinnikkeet
-Ajanoton ja tulospalvelun halukkaille
-Merkatun reitin
-Huoltopisteiden virvokkeet ja pikku purtavat
-Ensiavun ja huoltopakun palvelut kilpailun aikana.
-Järjestäjän ja/tai yhteistyökumppaneiden lahjan kaikille osallistujille
-Uintimahdollisuuden juuri ehostetulla Poronrannan uimarannalla (tapahtumakeskuksessa)

Aikataulu
Lauantai 4.9.2021
* klo 10:00-17:45 Tour De Sastamala -toimisto auki
* klo 11:00 Tapahtuman avaus
* klo 11:30 Kuntoajon lähtö kilpailukeskuksesta
* klo 18:00 tapahtuma päättyy
Reitti
N. 100 km:n mittainen reitti lähtee ja päättyy Kaalisaaren tapahtumakeskukseen (Saarikatu 1, Sastamala).
Reitti kurvailee läpi Sastamalan kylien, joissa kannattaa ottaa hetki happea ja ihmetellä vilkasta
kylätoimintaa.
Reittiin pääset tutustumaan ja lataamaan GPX-käyrän:
https://www.velosastamala.fi/tour-de-sastamala/

Reitillä toimiminen
HUOM! Koska kyseessä EI OLE KILPAILU, reitillä tulee noudattaa normaaleita väistämisvelvollisuuksia. Reitin
alussa on liikennevalot. Reitti ylittää muutamasta kohtaa vilkasliikenteisiä teitä (mm. VT11). Reitillä on
liikenteenohjaajia, jotka huolehtivat turvallisista teiden ylityksistä ja liikenneympyröissä toimimisesta.
Vältä ryhmäytymistä ja pyri pitämään riittävä väli edessä ajavaan liikenneturvallisuuden varmistamiseksi!
Jokainen ajaja on velvollinen käyttämään asianmukaista pyöräilykypärää!
Reitti on suunniteltu kuljettavan reippaalla vauhdilla (> n. 20 km /h), niin että kukin ajaja olisi maalissa
viimeistään 17:45. Joukon viimeisenä kulkee ns. nollakuski, joka vapauttaa liikenteenohjaajia tehtävistään
sitä mukaa kun saapuu kullekin ylityskohdalle. Taukopaikoilla ja kylien toimintapisteillä toivotaan ripeää
toimintaa, mutta kuitenkin virvokkeista ja paikallisista nähtävyyksistä nauttien.

Huollot (tarjolla urheilujuomaa ja pientä purtavaa)
Huolto 1 = Kiimajärvi, n. 18 km kohdalla
Huolto 2 = Suodenniemi, n. 51 km kohdalla
Huolto 3 = Karkku, n. 78 km kohdalla
huolto 4 = Leiniälä, n. 100 km kohdalla

Pysäköinti
Tapahtumaan osallistuville ajoneuvon pysäköinti löytyy läheltä tapahtumakeskusta:
-Hopun urheilupuiston P-alue
-Hopun urheilupuiston alakenttä
(kulku Rajakadun järvenpuoleisen päädyn kautta)

Ruokailu
Tapahtumakeskuksessa on saatavana omakustanteisesti paikallisen palveluyrittäjän, Funkkis-talon herkullista
VELO-paellaa.

Muuta:
Tapahtumaan osallistujan info ja koronaohje löytyvät osoitteesta:
https://www.velosastamala.fi/info-ohjelma/
Ensiapu p. 040 848 9995, huoltopaku p. 040 6601 739, Tour De Sastamala -toimisto p. 0400 229 142 .
Huom Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita. Jokainen siis huolehtii omista vakuutuksistaan.

Lisätiedot ja kyselyt:
Miikka Mäkelä / Velo Sastamala -hankkeen projektipäällikkö p. 0503210124 / miikka@sastamalanopisto.fi

