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1.	YLEISTÄ	
 
Kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SP:n sääntöjä ja näistä 
kilpailuista annettuja ohjeita. Kaikkien kilpailuun osallistuvien on ennen kilpailua tutustuttava 
sääntöihin ja tähän tekniseen oppaaseen. Kilpailijat ajavat omalla vastuullaan ja vastaavat kaikista 
aiheuttamistaan vahingoista ja omasta vakuutusturvastaan. Lisenssin haltijat ovat kansainvälisen 
lajiliiton (UCI), kansallisen liiton (SP) ja kansallisen Suomen Antidopingtoimikunnan asettamien 
dopingsääntöjen ja muiden sääntöjen ja asetusten alaisia. Järjestäjä pyrkii turvaamaan kilpailun 
turvallisuuden, mutta onnettomuudet muun liikenteen tai jalankulkijoiden kanssa ovat kilpailijoiden 
vastuulla. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijoille aiheutuneista tai kilpailijan aiheuttamista 
vahingoista. Järjestäjällä on järjestäjän virheistä aiheutuvien vahinkojen varalle urheilujärjestöjen 
yhteinen toimintavastuu- ja tapaturmavakuutus. Kuntoajoon osallistuvat ovat järjestäjien toimesta 
vakuutettuja. Jokaisen kilpailijan tulee käyttäytyä asiallisesti. 

 

 

2 KILPAILUN ORGANISAATIO   
 
Kilpailun johtaja: Heljä Korhonen  

Maalikamera ja ajanotto: Sininen bussi, Heikki Kivinen 

Tuomarit: Asko Angervo,  Timo Luostarinen, Jarmo Sorsa 

Kilpailukanslia, sihteeri: Heini Salovaara 

Tapahtumapaikan ensiapu: Eetu Halmelahti, pahemmissa tapauksissa ota suoraan yhteys 112 

 
 

3  OHJEITA KILPAILIJOILLE 
 

3.1 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 
 
Ilmoittautuminen  7.5.2018 mennessä. Osallistumismaksu 35€ kaikilla sarjoissa. 

 

3.2 Kilpailuluokat 
 
M-elite, N-elite, Kat2, Kat3, Masters1 (M40-55), Masters2 (M60+ ja N masterit), Kuntoajo N&M 

 

3.3 Kilpailukanslia 
 
Rajamäen Uimahalli 

Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki 



Tapahtumakeskuksen toimisto on avoinna perjantaina klo 17.00-20.00 ja lauantaina klo 07.30–
18.00. 

 

3.4 Pysäköinti ja peseytyminen 
 
Parkkipaikat sijaitsevat uimahallin läheisyydessä. Varsinainen uimahallin parkkipaikka ei ole 
kilpailijoiden käytettävissä. 

Parkkipaikalle osoitteesta Keskusraitti 1. 

 
Pukuhuoneet ja peseytymistilat sijaitsevat uimahallilla. 

 

3.5 Kilpailunumerot 
 
Kilpailunumero oikeaan kylkeen ja selkään. Numerot pitää palauttaa kilpailutoimistoon. 
Palauttamattomista/vahingoittuneista numeroista veloitamme 50€. 

 

3.6 Huoltoautot 
 
Huoltoautot ryhmittyvät hyvissä ajoin ennen lähtöä numerojärjestykseen tuomariautojen perään 
Arenakujalle, auton nokka kohti uimahallia. Arenakujalle ajetaan Keskusraitin parkkipaikan 
kautta, ei uimahallin edestä! 

Kaikkien, jotka haluavat huoltoauton kilpailuun on osallistuttava joukkueenjohtajien kokoukseen, 
jossa kerrotaan tarkemmin erityismääräyksistä ja/tai muutoksista ohjeisiin. Huoltoautojen numerot 
arvotaan. Huoltoautojen joukkueenjohtajilla pitää olla vähintään huoltajakortti. Ravintohuolto 
autosta on kielletty ensimmäisten 50km ja viimeisten 20 km aikana. 



HUOM!!! 

Huoltoauton suurin korkeus saa olla 166 cm, korkeammat huoltoautot sijoitetaan kolonnan 
viimeisiksi. Jos huoltoauton kuljettaja ei noudata kilpailun sääntöjä ja määräyksiä tai 
tieliikennelakia, voidaan hänet poistaa kilpailun huollosta. Huoltoauto ei saa ohittaa tuomariautoa 
ilman tuomarin lupaa. Juomahuolto hoidetaan tuomariauton takana. 

Kaikki liikenne huoltoautokolonnassa on ilmoitettava radioilla, sillä reitti on paikoitellen erittäin 
kapea ja mutkainen. 

Kun ilmoitukset tehdään radiolla; kaikki kolonnassa tietävät varautua muutoksiin ja väistää takaa 
tulevia. Kaikki muu keskustelu kilpailukanavalla on kielletty. Liikkuvasta autosta kiinnipitäminen 
ei ole sallittu missään olosuhteissa. 

Huoltoautojen numerot saa kilpailutoimistosta joukkueenjohtajien kokouksessa. 

 

Välinehuolto suoritetaan tien oikeassa laidassa pientareella. 

 

3.7 Ravintohuolto ja huoltoalueet 
 
M-elitellä on kaksi kiinteää huoltoa kolmannella ja neljännellä lisäkierroksella ja Kat2:lla on yksi 
kolmannella lisäkierroksella kartalla näkyvässä kohdassa (Takkulantie 180, Lepsämä). 
Ravintohuolto autosta on kielletty ensimmäisten 50km ja viimeisten 20km aikana. Roskaaminen on 
kielletty. Roskaamisesta seuraa minuutin aikasakko.  

 

3.8 Liikenne kilpailureitillä 
 
Etuautot varoittavat muuta liikennettä saapuvasta pyöräilyjoukosta ja pyrkivät pysäyttämään 
vastaantulevan liikenteen. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä niissä kohdissa, joissa reitti 
risteää muun liikenteen kanssa. Jokaisen pyöräilijän on kuitenkin noudatettava varovaisuutta ja 
liikennesääntöjä. Keskiviivan ylittäminen on kielletty. Jokaisen kilpailijan on tunnettava 
kilpailureitti. 

 
 



3.9 Palkinnot 
 
Jokaisen kilpalähdön kolme (3) parasta palkitaan. Palkinnot eivät siis ole sarjakohtaisia. 

 

3.10 Joukkueenjohtajien kokous 
 
08.20 Kaikkien muiden sarjojen paitsi M-eliten joukkueenjohtajien kokous kilpailutoimistolla 

10.00 M-eliten joukkueenjohtajien kokous kilpailutoimistolla 

 

3.11 Tulokset 
 
 Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen Kari Mäkisen tulospalvelussa 

http://www.tulospalvelu.profiili.fi/pyrilytuloksetresults/  

 
4 KILPAILUREITIT 
 
M-elite, M18 110km (66km + 4x10,6km) 

N-elite, N18, Kat3 78km (66km + 10,6km) 

Miehet Kat2 100km (66km + 3x10,6km) 

Masters1 (M40–55) 88km (66km + 2x 10,6km) 

Masters2 (M60+ N-masterit) 66km 

 

Isokierros 66km 

  



Pieni kierros 10,6km 

m 

 

5 AIKATAULU 
 
PERJANTAI 11.5. 

17.00-20.00 mahdollisuus kilpailunumeroiden noutoon 

 
LAUANTAI 12.5. 

07.30 Kilpailutoimisto aukeaa 

08.20 Joukkueenjohtajien kokous uimahallin aulassa (poislukien M-elite) 

09.00 Masters2:n lähtö 

09.10 Kat3:n lähtö 

9.15 N-eliten lähtö 

9.45 Masters1:n lähtö 

9.50 Kat2:n lähtö 

10.00 M-eliten joukkueenjohtajien kokous uimahallin aulassa 

10.50 M-eliten lähtö 



12.30 (noin) palkintojen jako Masters2, Kat3 ja N-elite 

14.15 (noin) palkintojen jako Masters1, Kat2 ja M-elite 

16.30 Maali sulkeutuu 

 

6 LÄHTÖ JA MAALI 
 
Lähtö sijaistee uimahallin pihassa.  

Maali sijaitsee noin 500m ennen Työtehoseuraa Kiljavan suunnasta tultaessa, Kiljavantie 208. 

 

7 LÄHTÖ- JA MAALIKUITTAUS 
 
Lähtökuittaus lähtöalueella. Lähtökuittaus tehtävä 10 minuuttia ennen lähtöä. Maalikuittausta ei ole. 
Jos keskeytät, ilmoita siitä kilpailutoimistoon tai ajanottovaunuun. 

Kilpailijoiden pitää olla lähtöpaikalla vähintään 10 minuuttia ennen lähtöä. 

8 KESKEYTTÄMINEN 
 
Kilpailijan keskeyttäessä kilpailun, tulee hänen ilmoittaa siitä kilpailutoimistoon tai 
ajanottovaunuun. 

   

9 DOPINGTESTAUS 
 
Kilpailujen mahdollinen dopingtestaus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Dopingtestiin valittujen 
kilpailijoiden kilpailunumerot ja nimet ovat nähtävillä maalin kohdalla erillisellä taululla. 
Kilpailijalla on itsellään vastuu tarkistaa onko hänet valittu dopingtestiin.  
  

 

10 RUOKAILU 
 
Osallistujille tarjoillaan kevyt lounas ajon jälkeen. Lounas tarjoillaan uimahallin pihassa. 
Tapahtumakeskuksessa on kahvila avoinna.  

   

    

11 MAJOITUS  
 
Hyvinkää Hotelli Cumulus  

Kiljavanranta 



	


