Pohjois-Suomen Pyöräily ry järjestää yhdistetyn kesäleirin ja

maantiepyöräilyn
aika-ajon
PSM-kilpailut

8.-9.6.2013 Pudasjärven Syötteellä
Pohjois-Suomen Pyöräily ry (jäljempänä PSP) toivottaa tervetulleeksi kaikki PSP:n
jäsenseurojen pyöräilijät kilpailemaan Pohjos-Suomen aika-ajojen mestaruuksista
Pudasjärven Syötteelle. Viikonloppu käynnistyy Pikku-Syötteen Syötekeskuksessa kilpailua
edeltävänä lauantaina 8.6. PSP:n kesäleirin merkeissä. Päivän aikana perehdytään aikaajamisen saloihin (pyöräilyn arkikielessä tempoon) sekä kilpailumuodon sääntöihin.
Iltapäivästä tutustutaan myös kisareitteihin. Viikonlopun majoittuminen tapahtuu PikkuSyötteen Syötekeskusessa.
Pohjois-Suomen mestaruudesta voivat kilpailla ainoastaan kilpailulisenssin omaavat PSP:n
jäsenseurojen jäsenet. Sarjojen kolme parasta palkitaan. Kilpailu on kuitenkin avoin
muillekin, kuin PSP:n jäsenseurojen lisenssikuskeille - he voivat osallistua ikäluokkansa
mukaisiin sarjoihin – tulokset luokitellaan kilpailun ulkopuolisina.
Sen lisäksi lajia voi tulla kokeilemaan avoimeen sarjaan, johon ei tarvita lisenssiä.
Avoimeen sarjaan osallistuvat huolehtivat itse omasta vakuutusturvastaan!

Kilpailuun ilmoittautumiset:
- 2.6.2013 mennessä info@cycloskuusamo.net
 ilmoittautumismaksut: M/N8-14 9 euroa, muut 18 euroa
 maksut PSP:n tilille FI67 1107 3000 6131 78
 lisätietoja Taneli Kaakinen 0405211622, taneli.kaakinen(at)cycloskuusamo.net tai
 Petri Pesonen petri.pesonen(at)cycloskuusamo.net
 http://www.pohjois-suomenpyoraily.com/
Leirille ilmoittautumisesta sekä lauantaipäivän lopullisesta sisällöstä tulee erillinen esite
hintatietoineen!

Matkat ja luokat:
Startti ja maali Iso-Syötteen alapuolella Syötetiellä, kuvassa näkyvän asfaltin rajan
tietämillä. Syötteen Matkailun safaritaloon on n.100m matkaa, jossa myös laajat
parkkialueet: http://goo.gl/maps/KkVjz
Reitit:
M/N8 2,8km
http://goo.gl/maps/NZAci
M/N10 ja M/N12 5km
http://goo.gl/maps/Yo3PB
M/N 14, N16: 10km
http://goo.gl/maps/pR5hy
M16, N18, N30-50, N-elite: 14,2km
http://goo.gl/maps/zyfov
M18, M Kilpa, M Elite, M40, M50, M55, M60, M65: 22km
http://goo.gl/maps/A3tFz

Viikonlopun ohjelmarunko
Lauantaina 8.6.
klo 9 majoittuminen Syötekeskukseen
klo 10 - 11 rento yhteislenkki jalkoja avaten / kävelylenkki (vapaaehtoinen)
klo 12 - 12.45 lounas
klo 12.45 - 14.00 leiriluento: tempoajon tekniikkaa, vinkkejä, varusteet jne.
klo 15.00 - 17.00 tempoharjoitus ja tutustuminen PSM-reitteihin
klo 17.30 - 18.30 sauna
klo 18.45 päivällinen, lapsille leikkejä ja pelejä
klo 19.45 - PSP:n hallituksen kevätkokous (avoin jäsenille)
Sunnuntaina 9.6.
klo 8.00 aamiainen
klo 9.30 joukkueen johtajien kokous Syötekeskuksessa
klo 11.00 PSM aika-ajon ensimmäinen startti
klo 14.00 lounas
klo 15.00 palkintojenjako ja leirin päätös

Tervetuloa Syötteelle!

