
BOTNIAPYÖRÄILY 28.7.2018 
AJANKOHTAINEN INFO 
 
Tapahtumapaikka/kilpailukanslia 

Norrvalla-Folkhälsan, Vöråvägen 305, 66600 Vöyri. Kilpailun lähtö ja maali sijaitsevat kujalla, 

joka johtaa Norrvallaan, ja kilpailukanslia sijaitsee Egil-kabinetissa, Norrvallan 

päärakennuksessa. 

 
Autopaikoitus 

Auto tulee pysäköidä järjestäjien osoittamille paikoitusalueille, jotka sijaitsevat 300 m – 1 km 

Norrvallasta, ja autoilta siirrytään loppumatka kisapaikalle omalla pyörällä. Laita 

vaihtovaatteet valmiiksi reppuun tai laukkuun ja ota mukaasi kun siirryt kilpailupaikalle. Näin 

toimiessa sinun ei tarvitse kilpailun jälkeen siirtyä edestakaisin auton ja huoltotilojen välillä ja 

täten vältämme ruuhkaa maalialueella. Pukeutumistilat sijaitsevat naisille urheiluhallissa 

Norrvallassa ja miehille Adidashallilla. Järjestäjien toivomus on, että ne jotka asuvat 

kilpailupaikan läheisyydessä jättävät auton kotiin ja pyöräilevät Norrvallaan. HUOM! 
Norrvallalle johtava kuja suljetaan klo 8:50 jonka jälkeen pääsy tapahtumapaikalle 
ei enää ole mahdollista. 
 
Osallistujakirjekuori 

Jaetaan Norrvallan aulassa, Vöyrillä perjantaina 27.07. klo. 15:00 – 20:00, sekä lauantaina 

28.07. klo. 07:00 – 08:30. 

Osallistujakirjekuori sisältää 2 kilpailunumeroa, joista isompi kiinnitetään selkään ja pienempi 

kiinnitetään ohjaustankoon nippusiteillä, 5 kpl hakaneuloja, nimilappu vaihtovaatelaukulle, 

ruokalippu, pyörätarra, sekä ID-tunniste joka täytetään ja kiinnitetään selkään tulevan 

numerolapun sisäpuolelle. Pyörätarra liimataan pyörän pystyputkeen. 
 
Pukuhuoneet/Suihku 

Naisten pukuhuone ja suihku sijaitsevat Norrvallan uimahallissa. Naiset voivat myös käyttää 

uimahallin terapia-allasta. Miesten pukuhuone sijaitsee Adidas-hallissa ja suihkutilat löytyvät 

Adidas-hallin ulkopuolelta. 

 
Pyöräparkki 

Voit jättää pyöräsi pyöräparkkiin, joka sijaitsee Norrvallaan johtavan kujan eteläpuolella. 

Pyöräparkista on helppo siirtyä lähtöalueelle. Kun saavut maalin, voit jättää pyöräsi samaan 

paikkaan, silla välin, kun olet suihkussa ja syömässä. 

 
Ajanottosiru 

Botniapyöräilyn ajanotto tapahtuu elektronisella ajanottosirulla, joka on valmiiksi kiinnitetty 

tankonumerolappuun. 

 
Lähtö 

Kilpailusarjan osallistujat lähtevät matkaan klo. 09:00.  

Sen jälkeen, alkaen klo 09:04, lähtevät 106 km kuntosarjat matkaan n. 60 pyöräilijän 

ryhmissä kahden minuutin välein. 

 

67 km:läisille ensimmäinen lähtö tapahtuu klo 10:00 ja sen jälkeen 2 min. välein. 

 

LyhytBotnian 20 km lähtö tapahtuu klo 09:35. Muista poiketen, lyhytBotnian pyöräilijät 

käyttävät Norrvallasta Kalapään risteykseen menevää kävely/pyöräilytietä! 

 

Sirutarkastukseen pitää tulla puoli tuntia ennen omaa lähtöaikaa. Sirutarkastuksen jälkeen 

Siirrytään viitatun reitin kautta lähtöalueelle. Lähtöalueella toimitsijat ohjaavat sinut oikeaan 

lähtökarsinaan. 

 

Jokaista lähtöryhmää vetää lähdössä moottoripyörä, jotta lähdöstä tulee tasaisempi. 

Moottoripyörää ei saa ohittaa, vaan moottoripyörä kiihdyttää muutaman sadan metrin jälkeen 

tasaisesti pyöräilijöistä karkuun, jonka jälkeen vauhti on vapaa.  
Huomioi että kypärän käyttö on pakollista ja että ns. aikaajo-tanko tai triathlontanko on kielletty! 



 
 
 
 
 
 
Reitti 

Merkittyä reittiä on noudatettava. Reitiltä poikkeaminen johtaa hylkäämiseen. 

Moottoripyöräpoliisi ajaa kilpailusarjan johtoryhmän edessä. Botniapyöräily on 

kuntotapahtuma ja ns. seuranta-auton käyttö on turvallisuussyistä kielletty. On alueita missä 

asfaltissa on pintavaurioita, varokaa näitä. Olkaa erityisen varovaisia laskiessanne Vassorista 

kasitielle, tiessä on vaarallisia pintavaurioita. HUOM! Tänä vuonna kaikki pitempien matkojen 

pyöräilijät ajavat Kaitsorissa tunnelin läpi kasitien alta. Myös kilparyhmä! Tunneli on kapea, 

joten hiljentäkää vauhtia ja olkaa varovaisia! 

 

Jätepisteet 

Reitin varrella on 6 jätepistettä (yleensä n. 200 m huoltopisteiden jälkeen), johon toivomme 

teidän heittävän tyhjiä geelipusseja ym. roskaa. Mottomme on: ”Ihmisten ja luonnon 

hyvinvoinnille” > auttakaa meitä pitämään tämä lupaus! Jätepisteistä ilmoitetaan etukäteen 

”varoituskylteillä”. 
 
Huolto 

Reiteillä sijaitsee huoltopisteitä, joissa tarjotaan vettä, urheilujuomaa, banaaneja, 

suolakurkkua ja energiapullia. Reitin varrella olevat opasteet ilmoittavat etäisyyden 

seuraavalle huoltopisteelle. 
 
Pyörähuolto 

Reitin varrella päivystää huoltoautoja, jotka voivat auttaa sinua, mikäli pyörän kanssa tulee 

ongelmia. Mikäli tarvitset apua: soita: 0500-367174 ja kerro missä olet, siirry tien 

reunaan, nosta pyöräsi ylösalaisin, jotta automme erottavat sinut ja odota avun 

saapumista paikalle. Huomioi turvallisuus, ettet aiheuta vaaraa muille pyöräilijöille ja 

autoilijoille. Pyörämekaanikot veloittavat mahdollisista varaosista kauppahintojen mukaan 

mutta itse työ on ilmaista. 
 
Liikennesäännöt 

Kaikki pyöräilijät noudattavat kilpailussa yleisiä liikennesääntöjä, lakisääteisin 

väistämisvelvollisuuksin. Huomioi että ajaminen tien keskiviivan vasemmalla puollella 

on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa hylkäämiseen. Tee kaikkesi onnettomuuksien 

välttämiseksi! 
 
Maali 

Maali sijaitsee samassa paikassa kuin lähtökin, kujan päässä joka johtaa Norrvallaan. Noudata 

varovaisuutta viimeisessä 90 asteen kaarteessa ennen maalisuoraa. Maalissa saat 

muistomitalin ja urheilujuomaa. Maalintulon jälkeen voit jättää pyöräsi pyöräparkkiin ja siirtyä 

suihkuun ja ruokailuun. 
 
Kunniakirja 

Maaliintulon jälkeen voit hakea henkilökohtaisen kunniakirjasi Norrvallan aulasta. 10 euron 

lisämaksua vastaan voit saada kunniakirjasi kehystettyä kauniilla kehyksillä. 
 
Palkintojen jako 

Palkintojen jako kolmelle parhaalle jokaisessa luokassa tapahtuu maalin läheisyydessä n. klo. 

13:30. 
 
HYVÄ MIELI 

Kunnioita kanssapyöräilijöitäsi ja toimitsijoita. Yhdessä voimme ylläpitää Botniapyöräilyn 

hyvää mainetta hauskana kansanjuhlana! 

 

Toivotamme teille OIKEIN HAUSKAA PYÖRÄILYPÄIVÄÄ! 

Botniapyöräilyn johtoryhmä 


