EELINFO
Toimumisaeg: 02. - 03. juuli 2016

19. Püha Loomaaia veteranide velotuuri stardijoonele lubatakse kuni 100 osavõtjat. Võistlused on
individuaalsed aga meeskonnatöö on lubatud.
Võistlusklassid võistleja sünniaasta järgi:
M-35 [1977 – 1981]
M-40 [1972 – 1976]
M-45 [1967 – 1971]
M-50 [1962 – 1966]
M-55 [1957 – 1961]
M-60 [1952– 1956]
M-65 [1947 – 1951]
M-70 [1946 ja varem sündinud]
NPremium [1981 ja varem sündinud]
Multra ehk India punt [väljanägemine ja s/a kokku ei lähe ning sõidutempo on ettearvamatu]
Etapid ja ajakava KIHNUS:
Esialgne kava: Laupäev 2. juuli
Kell 8.30 praam Munalaid-Kihnu, igaüks broneerib oma pileti ise www.veeteed.com
kell 12:00 Proloog ca 2,5 km
kell 13.00-14.30 Lõunasöök Männil
kell 16:00 Grupisõit ca 60 km
Öine grupisõit ansambel REGATT saatel ja legendaarsete KURASE HÜLJESTE diskorite lõpuni
vedamisel.
Pühapäev 3. juuli
Kell 12.00 Avatud matkasõit kõigile osalejatele, saatjatele ja kihnlastele ümber Kihnu saare ca
20 km. Kuna ööetapp on sellel aastal eriti „mägine“ ja vastupidavust nõudev, siis pühapäeval võidu ei
sõida, vaid naudiks seltskonda :-)
kell 14.00 Muajõlma 5. Kihnu velotuuri autasustamine Männil
kell 16.15 Praam Kihnu -Munalaid, piletid ostab igaüks ise www.veeteed.com
REGISTREERIMINE toimub kahes voorus:
I soodusvoor kuni 17. 06. 2016 kella 24.00-ni.
II voor 18. 06.- 27.06. 2016 kella 24.00-ni.
**** IGAÜKS BRONEERIB ja OSTAB OMA LAEVAPILETID sel aastal ISE www.veeteed.com.
Erireise tuurilistele enam ei ole, kuna liinil on uus laev „Kihnu Virve“.Soovitame võimalusel tulla
kohale juba reedel, siis on hea värske laupäeval alustada velotuuri!

**** MAJUTUS BRONEERIDA KOHE, kuna saarel on teine suur üritus veel ja kohti napib. Info
http://kihnu.kovtp.ee/majutus
Registreerimine aadressil
NB! Palun kasutage eelregistreerimisel etteantud exceli registreerimisvormi
Osavõtutasu

Soodusregistreerimise voor II Registreerimise voor
kuni 17.06.2016
18.06.- 27.06.2016

Registreerimine
mandaadis

M35 kuni M55

35 €

45 €

50 €

M60 kuni M65

25 €

35 €

50 €

M70

tasuta

tasuta

50 €

N üld
35 €
45 €
50 €
Osalustasu palume tasuda õigeaegselt registreerimisvooru ajal MTÜ Püha Loomaaed arveldusarvele
nr EE022 200 22 101 874 8078. Registreerunuks loetakse stardimaksu õigeaegsel laekumisel. Kõik,
kelle stardimaksud ei ole laekunud õigeaegselt, loetakse mitteregistreerunuks.
Osavõtutasuga tagatakse tuurilistele:
- soe vastuvõtt,
- mõnus seltskond,
- tähistatud ja turvatud rada,
- võistlejanumbrid,
- ajavõtuga võistlustulemuste saamine (kes rohkem maksab ei pruugi saada paremat tulemust),
- meeleolukas ööetapp,
- parimate autasustamine,
- mälestused, mida ka lastelastele rääkida.... või näidata või siis ka parem mitte :-) (pildigalerii peale
võistlust Loomaaia kodulehel).
OLULINE TEADA!!!
**** Kohe praegu tuleks broneerida majutus Kihnus, sest kohtade arv on piiratud ja turiste
liigub palju! Info: http://kihnu.kovtp.ee/majutus
**** IGAÜKS BRONEERIB ja OSTAB OMA LAEVAPILETID sel aastal ISE www.veeteed.com.
Erireise tuurilistele enam ei ole, kuna liinil on uus laev „Kihnu Virve“. Soovitame võimalusel tulla
kohale juba reedel, siis on hea värske laupäeval alustada velotuuri!
* NB! Kui te olete tulemas koos kaaslas(t)ega ja soovite täiendavat toitlustamist, siis märkige
registreerimisel kindlasti piisav kogus toiduportse. Meile on oluline teada, mitu inimest lisaks tuleb, et
keegi tühja kõhtu kurtma ei peaks.
* Hea pakkumine! Kaaslased saavad ratta saarel liikumiseks juba eelnevalt broneerida ja rentida
aadressilt visitkihnu.com
* Võimalus on tellida naistele mõeldud särke! Naiste särkide soovijatel palume registreerida tuurile
hiljemalt 07. 06. 2016 või edastada särkide info samaks kuupäevaks e-posti aadressile
klubi@pyhaloomaaed.ee.

