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   Poker Run Hanko 12.-14.8.2022

POKER RUN HANKO järjestetään tänä kesänä 12.-14.8.2022. Suomen suurin 
moottorivenetapahtuma Poker Run Hanko tuo jälleen kaikki veneurheilun ystävät Hankoon. 
Poker Run Hanko-tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2006, joten tapahtumalla on pitkät 
perinteet ja siitä on tullut suurin veneilytapahtuma Suomessa, tapahtuma ei kuitenkaan ole 
moottorivenekilpailu.

Tapahtuma-alue vuoden 20-21 tapahtumissa oli Poker Run laiturille rajoitettu yleisön 
pääsyä korona rajoitteiden vuoksi. Tänä vuonna Poker Run laitureille on yleisöllä vapaa pääsy 
päiväaikaan katselemaan tapahtuman veneitä ja fiilistelemään Powerboat-tunnelmaa. Laitureille 
pääsy on vapaata niin Hangossa kun Kasnäsin taukopaikalla.

OHJELMA 
Perjantai 12.8.22 Poker Run Golfturnaus Hangolf, Iltajuhlat ja Golfturnauksen palkintojenjako
Lauantai 13.8.22 Poker Run reittiajo Hanko-Kasnäs-Hanko ja Poker Run -tapahtuman 
palkintojenjako

Suomen upeimmat jahdit ovat paikalla, joten luksusjahtien ystäville riittäa paljon nähtäväa ja 
koettavaa laitureilla.

Reitti noudattelee edellisvuoden reittiä mutta tänä vuonna osa reitistä ajetaan vastapäivää. 
Merivartioston ja Trafin ohjeistuksen mukaan reitillä on nopeusrajoituksia. Osassa Kemiönsaaren 
sisäsaaristoa koskee 55 solmun nopeusrajoitus ja Hankoniemen kärjen ympärillä myös 55 
solmua. Lisäksi muutamissa kapeissa paikoissa on 10 km/h nopeusrajoitus. Kartta, jossa 
nopeusrajoitukset merkittynä on liitteenä.

Turvallisuus tapahtumassa on ensisijaisen tärkeää. Organisaatio on suunnitellut eri 
sidosryhmien kanssa turvallisuus- ja riskisuunnitelmia koko tapahtuman osalta. Nämä toimet 
auttavat minimalisoimaan ja poissulkemaan kaikki mahdolliset onnettomuudet tulevaisuudessa. 
Näistä organisaatio on toimittanut kaiken materiaalin viranomaisille. 

Palkintojenjako ja bileet 2022. Perjantai-iltana on Poker Run Hanko –Golfturnauksen 
palkintojenjako ja iltajuhlat jossa esiintyy Jukka Poika. Lauantai-iltana on Poker Run -tapahtuman 
palkintojenjako ja iltajuhlat jossa esiintyy JEAN S. Molemmat iltajuhlat Hangon Itäsatamassa 
Restaurant HSF ravintolassa. Ohjelma liitteenä.

Poker Run hiilidioksidineutraali 2021-2022. Vuosien 2021 ja 2022 Poker Run  
-tapahtumat ovat hiilidioksiidineutraaleja kompensaation kautta siten, että kumotaan  
aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain 
toisaalla. Kompensointi on toteutettu PUUNI -yrityksen kautta.

Liitteet:
1. Nopeusrajoituskartta
2. Ohjelma

Lisätietoa medialle: www.pokerrun.fi
Kati Toivonen, 0400 444 270,  info@pokerrun.fi

Lisätietoa tapahtumasta: www.pokerrun.fi
Petri Ohtonen, 0400 414 203, info@pokerrun.fi
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