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SARJAT
Matka kaikissa sarjoissa on 66 km, joka ajetaan yhtenä kierroksena.
N yleinen, N40, N50, N60, N65
M yleinen, M40, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80
LÄHDÖT & MAALIINTULO
Kalevan kierroksen ulkopuoliset lähtevät klo 10 alkaen ja Kalevan kiertäjät klo 10.15 alkaen. Kalevan
kiertäjistä 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjat lähtevät ensin tuloslistan mukaisessa järjestyksessä,
miehet ja naiset vuorotellen. Tämän jälkeen muut kiertäjät tuloslistan mukaisessa järjestyksessä, miehet ja
naiset vuorotellen. Paikan päällä jälki-ilmoittautuneet lähtevät viimeisenä ennakkoilmoittautuneiden jälkeen.
Huomioi, että et saa ylittää lähtölinjaa kuin vasta lähtöluvan saatuasi! Elektroninen ajanotto käynnistyy
lähtölinjan ylittäessä. Tutustu myös maaliintuloon ennen lähtöäsi. Maaliintulon jälkeen ei tarvitse pysähtyä,
vaan voit ajaa suoraan kilpailukeskukseen, jossa luovutat kilpailunumerosi osallistumismitalia vastaan.
SÄÄNNÖT
Kilpailu on väliaikalähtöinen 20 sekunnin välein, peesausraja 25 m ja sitä valvotaan. Kilpailureitillä liikkuvat
moottoripyörät ja tuomariauto osoittavat liian lyhyet välit käsimerkein.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Pyöräilyunionin sääntöjä, Kalevan Kierroksen sääntöjä sekä järjestäjän
erillisohjeita. Jäykkärakenteisen kypärän käyttö on pakollista. Kalevan Kiertäjillä on oma
osallistumisvakuutus, muut kilpailijat ajavat liikenteessä omalla vastuullaan ja vastaavat omasta
vakuutusturvastaan.
Kilpailunumeroita on yksi, mikä kiinnitetään alaselkään keskelle. Ajanottosiru kiinnitetään pyörän runkoon
oheisen asennusohjeen mukaisesti.
HUOLTOAUTOT
Kilpailijalla voi olla reitillä huoltoauto teknisiä välinerikkoja varten. Liikkuvasta huoltoautosta ei saa syöttää
eikä juottaa kilpailijaa, eikä huoltoautoa saa käyttää peesiavun antamiseen. Huoltoautojen kuljettajien pitää
myös ehdottomasti ottaa huomioon muut kisareitillä suoritustaan tekevät pyöräilijät ja huolehtia, että eivät
häiritse muita kilpailijoita ajollaan.
HUOLTOPISTEET
Reitillä on kaksi huoltopistettä noin 28 km ja 52 km päästä lähdöstä. Huoltopisteillä on tarjolla suolakurkkua,
banaania, rusinoita, vettä ja urheilujuomaa. Huoltopisteille on mahdollista toimittaa omia eväitä, jotka on
jätettävä kisakeskukseen infoon klo 09:30 mennessä.
TURVALLISUUS
Tapahtuman pelastussuunnitelma on nähtävillä kisakeskuksen ilmoitustaululla. Kisakeskuksessa on
ensiapupiste ja kilpailureitillä liikkuvilla huoltoautoilla on EA-valmius. Yleinen hätänumero on 112.
Kilpailunjärjestäjällä on vastuuvakuutus.
Huomioi edellä menevää ohittaessasi, että ohitat hitaamman pyöräilijän riittävän etäältä. Jos joudut
ohittamaan ajoneuvoja (esimerkiksi traktori tai puimuri), ohita ne liikennesääntöjen mukaisesti vasemmalta
muu liikenne ja tienkohta huomioiden.
NUMEROIDEN PALAUTUS
Selkänumerot kerätään kilpailukeskuksessa ja numeron palauttamalla saa osallistumismitalin. HUOM.
Palauttamatta jääneestä numerosta veloitetaan 20€.
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PALKINTOJEN JAKO & RUOKAILU
Ruokailu Ravilinnan kahviossa (lämmin ruoka, salaatti, mehu, vesi, leipä, voi) on kilpailijoille ilmainen. Muille
hintaan 6 e. Kahviossa on myynnissä kahvia, virvokkeita ja pullaa.
KILPAILUREITTI
Kilpailukeskuksesta on järjestetty opastus lähtöpaikalle, jonne on matkaa pyöräteitä pitkin noin 2 km. Maali
sijaitsee samassa paikassa. Lämmittelylle otollinen paikka on lähtöalueen pohjoispuolella
Kansantie/Vieterintie/Sahatie, joka kääntyy oikealle junaradan alituksen jälkeen. Ruuhkan välttämiseksi
lähtöpaikan välittömään läheisyyteen tulee saapua vasta oman lähtöajan lähestyessä. Kilpailureitti kulkee
kauttaaltaan ajoradalla - kevyenliikenteenväylät eivät kuulu kilpailureittiin.
Kilpailureitin pituus on 65,5km ja nousumetrejä kertyy noin 310m. Reitti kulkee tiestöllä Haapakimolantie
(360) – Kimonkyläntie (3601) – Metsäuodintie (3601) – Artjärventie (174) – Kimonkyläntie (174) –
Salmelantie (172) – Hietanantie (1731) – Perheniementie (1731) – Sääskjärventie (1731). Lähtöpaikalle on
kisakeskuksesta matkaa pyöräteitä pitkin noin 2 km. Maali sijaitsee samassa paikassa.

