
Pyöräilymerkkejä
suorittamaan!



Ohjeita pyöräilymerkin suorittajille.

Alempana merkittyjen pyöräilymerkkien vaatimukset on suo-
ritettava jonkin järjestön tai koulun valvonnan alaisena.

Valvojana järjestöissä toimii johtokunnan valitsema henkilö
ja kouluissa ppettaja. Valvojat voivat supritusten todistajiksi hy-
väksyä muitakin henkilöitä.

Valvojat ja todistajat merkitsevät suoritukset suorittajan hal-
lussa olevaan Suomen Pyöräilyliiton hyväksymään suorituskort-
tiin, jonka perusteella järjestö tai koulu laatii propaganda- ja
retkeilymerkkien suorituksia koskevan yhteisen suorituspöytä-
kirjan. Harrasta]amerkkisuorituksia varten on olemassa oma
suorituskorttinsä.

Suorituskortteja ja -pöytäkirjoja voidaan tilata osoitteella:
Supmen Pyöräilyliittp, Helsinki, Simonkatu 12. Tilaukseen pn
liitettävä kaavakkeiden ja korttien (Prnpaganda- ja ret-
keilymerkkien suorituskprtit ja pöytäkirjat maksavat 3 mk sarja,
käsittäen sarja 25 suorituskprttia ja' 3 pöytäkirjaa. Harrastaja-
merkin suprituskprtit maksavat 1 mk kpl.) sekä lähetyskuluina
1 mk sarjaa kohden.

Asianmukaisesti täytetyt suprituspöytäkirjat tai -kprtit pn

suorituksen hyväksymistä ja merkkien tilaamista varten lähe-
tettävä Suomen Pyöräilyliitolle (os. Helsinki, Simonkatu 12).
Propaganda- ja retkeilymerkin suorituskortit järjestö tai koulu
palauttaa merkin tavoittelijalle todistukseksi siitä, että hän on
oikeutettu kantamaan k.o. merkkiä.

Merkkien hinnat ovat seuraavat:
Propagandamerkki 5: —

Harrastajamerkki 15: —

Retkeilymerkki 25: —

Kadonneen merkin sijaan asianomainen voi lunastaa uuden
merkin esittämällä suorituskprtin ja suorittamalla merkin kak-
sinkertaisen hinnan.

Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.



PROPAGANDAPYÖRÄILYMERKKI.

Propagandapyöräilymerkin saa jokainen Suomen
a) alle 40-vuotias miespuolinen kansalainen, joka suorittaa

polkupyörällä yhdessä tunnissa vähintään 20 km:n ajo-
taipaleen,

b) yli 40-vuotias miespuolinen kansalainen, joka suorittaa
polkupyörällä yhdessä tunnissa vähintään 15 km:n ajo-
taipaleen, sekä

c) naispuolinen kansalainen, joka suorittaa polkupyörällä
yhdessä tunnissa vähintään 15 km:n ajotaipaleen.

HARRASTA.AMERKKI.
Harrastajamerkin saa henkilö, joka kalenterivuoden aikana

pyöräilee todistettavasti yhteensä vähintään 300 km.

RETKEILYPYÖRÄILYMERKKI.
Retkeilypyöräilymerkin saa jokainen Suomen

a) miespuolinen kansalainen, pyöräiltyään kalenterivuoden
aikana yhteensä vähintään 1,000 km., lyhimmän saman
vuorokauden aikana ajetun pyörämatkan ollessa vähin-
tään 20 km. ja kerran ainakin vähintään 100 km., sekä

b) naispuolinen kansalainen, pyöräiltyään kalenterivuoden
aikana yhteensä vähintään 500 km., lyhimmän saman
vuorokauden aikana ajetun pyörämatkan ollessa vähin-
tään 10 km. ja kerran ainakin vähintään 50 km.
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