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Fatbike weekend Vierumäellä 5.-6.2.2022 
 

ILMOITTAUTUMISOHJEET  

Fatbike Weekend jakautuu kahteen erilliseen pakettiin, joihin molempiin ilmoittaudutaan ja 
jotka maksetaan erikseen. Toinen paketti on kilpailu (49€), johon sisältyy keittolounas. 
Toinen paketti on oheisohjelma (79€), joka sisältää ohjelmaan merkityn sisällön la 5.2. klo 15 
alkaen. Voit osallistua joko molempiin tai valitsemasi mukaan vain toiseen. Halutessasi voit 
varata erikseen myös majoituksen. 

Oheisohjelmapaketti on myynnissä Vierumäen verkkokaupan tai asiakaspalvelun kautta. 
Myös ilmoittautumislinkki kilpailuun löytyy samalta sivulta. 

Kilpailupakettien ilmoittautuminen avataan maanantaina 10.1.2022 klo 12, jolloin linkki 
ilmoittautumiseen (Webscorer) tulee näkyviin nettisivulle. Kaikissa sarjoissa (race miehet, 
race naiset, ride, e-ride) osallistumismaksu 49 € / hlö maksetaan erikseen lähetettävän 
laskun tiedoilla. Laskut lähetetään tapahtumaviikon keskiviikkona 2.2. kun ollaan saatu 
varmuus että tapahtuma pystytään järjestämään ja lasku on oltava maksettu 
kilpailumateriaalia noudettaessa. Järjestäjä tarkastaa maksut omasta 
laskutusjärjestelmästään. Jos maksat osallistumisen viime hetkillä, varaudu todistamaan 
maksu kuitilla kilpailumateriaalia noutaessasi. Maksettua osallistumismaksua ei palauteta 
osallistumisen estyessä. Ilmoittautumisen siirto toiselle henkilölle (myös toiseen sarjaan) on 
mahdollista Webscorer järjestelmässä laskujen lähettämiseen saakka. Laskujen 
lähettämisen jälkeen osallistumisen siirrot toiselle henkilölle vain saman sarjan sisällä. 
Siirrot ilmoitettava kilpailumateriaalia noudettaessa.  Liikuntaeduista hyväksytään maksut 
epassin ja Edenredin kautta, verkkomaksuissa käyttöpaikka: Personal MTB Trainer (Antti 
Nousiainen). Liikuntaseteleillä maksut kilpailumateriaalia noudettaessa. 

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden peruuttaa tapahtuma ennen laskujen lähettämistä 
mm. jos olosuhteet tai covid-19 pandemian tilanne eivät mahdollista tapahtuman 
järjestämistä turvallisesti. Järjestämisen pakkasraja on -20 c (2.2. vallitsevan ennusteen 
perusteella). Tapahtuma järjestetään THL:n ja alueen covid-19 rajoitusten ja suositusten 
mukaisesti. Mikäli koronapassin käyttöä suositellaan tapahtumissa, tullaan sitä 
edellyttämään osallistujilta rajoitusten vaihtoehtona. Tapahtumaan saa osallistua vain 
oireettomana ja voimassa olevat sekä järjestäjän ilmoittamat covid-19 ohjeet huomioiden. 
Huomioittehan, että koronapassia saatetaan edellyttää alueen muiden toimijoiden toimesta 
vaikka kilpailussa sitä ei vaadittaisi. 
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KILPAILUN TIEDOT 

Kilpailutoimisto sijaitsee Tennis- ja padelhallin aulassa ja aukeaa la 5.2. klo 9.00. Hallin 
pukuhuonetilat ovat käytettävissä kilpailun jälkeiseen peseytymiseen. 

Lauantain Fatbike Race / Ride ajetaan Vierumäen hoidetulla Fatbike-reitistöllä josta 
kilpailua varten on suljettu 4,2 km cross country tyyppinen ratakierros. Pääosa kierroksesta 
on nautinnollista 1,5 metriä leveää koneellisesti tampattua talvipyöräilyreittiä vähäisillä 
korkeuseroilla. Nousua 4,2 km kierrokselle kertyy n. 25 m.  

Osallistumismaksuun kuuluu kilpailumateriaali, ajanotto kierrosaikoineen, 
peseytymismahdollisuus, maistuva keittolounas kilpailun jälkeen, palkinnot kilpasarjojen 
parhaille ja arvontapalkintoja fatbike ride ja e-fat ride kuntosarjojen osallistujille. Osallistujat 
huolehtivat itse omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita. 
Tapahtumaan saa osallistua polkupyörällä, jossa renkaiden paksuus on vähintään 3,5 
tuumaa. 

Lähtö-, maali- ja varikkosuora ovat latupohjalla. Varikon ohi ajetaan joka kierroksella peräti 
kahdesti, joten myös kannustusjoukoille riittää kilpailussa seurattavaa ja jännitettävää. 
Huoltajat ja kannustajat pääsevät lähtöpaikan kautta reitin varteen helposti ja kuuluttaja 
pitää huolen että kaikki pysyvät kärryillä kilpailun etenemisestä. 

FATBIKE XC RACE - KILPASARJA 
Nopeimman ja taitavimman Fatbike-kuskin kunniasta ja kilpasarjan palkinnoista mitellään 
kaikille avoimessa kilpasarjassa. Kilpailu on XCO-tyyppinen ja se käydään XCO-lajisääntöjen 
hengessä – kuitenkin ilman turhaa trikoiden kiristelyä. Kilpailun tavoiteaika nopeimmille on 
60-70 minuuttia. Kilpasarjassa on sarjat miehille ja naisille. Kilpasarjassa ei sallita 
sähköavusteisia pyöriä. Kilpasarjan tarkemmat kilpailuohjeet julkaistaan tammikuun lopulla. 

FATBIKE RIDE – KUNTOSARJA 
Tule mukaan nauttimaan pyöräkilpailun huumasta rennompaan Fatbike ajoon! Fatbike ride -
kuntosarjassa ajat samaa rataa kuin kilpasarjassa ja saat suorituksesta kierrosajat ja 
tulokset. Kuntosarjan ollessa radalla meno on kuitenkin kilpasarjaa rennompaa ja ajettavana 
on vähemmän kierroksia. Kuntosarjan nopeimmat suorittavat reitin 40-50 minuutissa ja 
nautiskelijatkin ovat ruutulipulla alle 1,5 tunnissa. 

E-FAT RIDE – SÄHKÖSARJA 
Kuntosarjan yhteydessä ajettavalle E-fat Ridelle pääset osallistumaan tieliikennelain 
mukaisella sähköavusteisella läskipyörällä. Tähän sarjaan pääset nauttimaan hienosta 
kilpailureitistä vaikka Vierumäen vuokrakalustolla! Ajon pituus on nopeimmille n. 30-40 
minuuttia. 
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MAJOITUS 

Mikäli olet varannut viikonloppuusi Vierumäen majoituksen, ilmoittaudu 
vastaanottopisteellämme, joka sijaitsee hotelli Fennadassa. Ilmoittautumisen yhteydessä 
saat huoneen avaimen. Majoittumaan pääset klo 16.00 alkaen. 

 

TARVITTAVAT VARUSTEET 

Mukaasi tarvitset säänmukaiset pyöräilyvarusteet. Mikäli sinulla ei ole omaa pyörää,  
Vierumäellä on vuokrattavissa 12 kpl sähkökäyttöisiä e-fatbikepyöriä. Varaathan pyörän 
hyvissä ajoin asiakaspalvelumme kautta. Oheistreeneissä tarvitaan myös 
sisäliikuntavarustus. Rantasaunalla miehet ja naiset saunovat omilla puolillaan, mutta 
avantouintipulahdusta varten voit ottaa mukaan uikkarit. Pyyhkeen saunalle voit ottaa 
mukaasi huoneesta ja niitä löytyy myös saunalta. 

 

 
Oikein mukavaa tapahtumaviikonloppua!! 
 
Pidätämme oikeudet muutoksiin! 
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