
” Kuusamo,
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Kuusamoajo, yhteislähtöinen maantieajon PSM-
kilpailu ja kuntoajo 13.8.2011

Kilpailun järjestäjä Cyclos Kuusamo ry., y-tunnus 1813636-0
Laukunkantajantie 8 93600 KUUSAMO
puh. 0400 480981

Kilpailukeskus S-Market Ruka
Rukanriutta 7, 93825 Rukatunturi

1. Kilpailun toimihenkilöt

1.1.Tuomarineuvosto

Ylituomari Sari Törmänen 0405774867
Tuomarit Jouni Karjalainen 0407316326

Esa Lämsä 0400388390
Markku Väyrynen 0400167738
Ali Mattila 0400233120

1.2.Kilpailun vastuuhenkilöt

Kilpailun johtaja Petri Pesonen 0400480981 tai
0405233142

Sihteeri, kilpailutoimisto Minna Patosalmi 0405806346
Tiedottaminen, kisaliite Taneli Kaakinen 0405211622
Ratamestari Ossi Törmänen 0400126766
Liikenteenohjaus Harri Mourujärvi 0505021112
Maalikamera, ajanotto, tulokset Heikki Kivinen 0400693961
Kuulutus Petri Pesonen 0400480981
Kahvila, talkoomuonitus: Jaana Pesonen 0505776032

Minna Patosalmi 0405806346

1.3.Ensiapu

Ensiapu
Lähtöalueella Jaakko Kallunki 0407297983
Autossa ryhmien takana Taina Uusitalo 0400245850
Autossa ryhmien takana Ulla Sivill-Käkelä 0405774867

Päivystävä lääkäri, päivystyspoliklinikka  
0408608611
Kuusamon terveyskeskus
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo   
Sairaankuljetus 112
Yleinen hätänumero  112
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1.4.Autot

Lähtö 1
Etuauto 1 Ossi Törmänen 0400126766
Tuomariauto 1 Pasi Heikkilä (Sari Törmänen) 0405524432

Lähtö 2 ja 4
Etuato1 Ossi Törmänen 0400126766
Tuomariauto 1 Pasi Heikkilä (Sari Törmänen) 0405524432
Taka-auto 1 Esa Loukusa 0407043293

Lähtö 3 ja 5
Etuauto 2 Janne Kaikkonen 0405123339
Tuomariauto 2 Esa Mustonen (Jouni Karjalainen) 0505474866
Taka-auto 2 Janne Moilanen 0407023781

Taka-auto 2 siirtyy lähdön 5 maaliintulon jälkeen lähdön 4 taka-autoksi

Kuntoajo
Huoltoauto Elmo Ronkainen 0405196389

Jonne Karjalainen 0405792605

2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille

2.1.Yleistä

Kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja 
määräyksiä sekä lakia ja asetuksia ja lisäksi tästä kilpailusta annettuja ohjeita.

Lisenssinhaltijat toimivat omalla vastuullaan ja vastaavat kaikista aiheuttamistaan vahingoista. 
Järjestäjä pyrkii turvaamaan kilpailun turvallisuuden, mutta onnettomuudet muun liikenteen tai 
jalankulkijoiden kanssa on kilpailijan vastuulla. Kilpailijat vastaavat omasta vakuutusturvastaan. 
Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijalle aiheutuneista ja kilpailijan aiheuttamista vahingoista. 
Järjestäjällä on järjestäjän virheistä aiheutuvien vahinkojen varalle urheilujärjestöjen yhteinen 
toimintavastuu- ja tapaturmavakuutus. Lisenssinhaltijat ovat kansainvälisen Olympiakomitean, 
lajiliiton (UCI) ja kansallisen liiton (SPU) ja kansallisen Antidopingtoimikunnan asettamien 
dopingsääntöjen ja muiden sääntöjen sekä määräysten alaisia. Lisenssinhaltijan tulee toimia ja 
käyttäytyä hillitysti, moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävästi.

Doping-testaus

Mahdollinen dopingtestaus tapahtuu kaikkina kilpailupäivinä kilpailukeskuksessa. Dopingtestiin 
valittujen kilpailijoiden kilpailunumerot ja nimet ovat nähtävillä maalin kohdalla erillisellä taululla. 
Kilpailijalla on itsellään vastuu tarkastaa, onko hänet valittu dopingtestiin.
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2.2.Kilpailukanslia

Kilpailukanslia S-Market Ruka, Rukanriutta 7, 93825 Rukatunturi

• lauantaina 13.8. klo 9-18

2.3.Kilpailunumerot

Kilpailunumeroiden lunastus tapahtuu kilpailukansliasta seuroittain. Maantieajossa 
kilpailunumerot (2) kiinnitetään oikeaan kylkeen sivusaumaan (yläpuolelle) ja lonkkaan taskun 
päälle (kuvan osoittamalla tavalla). Numeroita ei saa taittaa tai turmella. Numeroiden on 
näyttävä koko kilpailun ajan. Mikäli numero on huonosti tai huolimattomasti kiinnitetty, voidaan 
kilpailijan suoritus hylätä. Numerot palautetaan kilpailun jälkeen maalialueelle tai 
kilpailukansliaan. Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun, numerolaput irrotetaan ja palautetaan 
maalituomarille. Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 30 euroa/pari.

2.4.Pukeutuminen ja peseytyminen

Pukeutuminen ja peseytyminen, Rukan koulu (Rukankouluntie 30, 93825 Rukatunturi)

• Lauantaina 13.8. klo 9-18

Tiloja käyttävä on vastuussa varusteistaan. Järjestäjä ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta.
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Opastus Rukan koululle

2.5.Tuomareiden kokoukset

Tuomareiden kokoukset pidetään (kisakanslia)

• lauantaina 13.8. klo  9.30

2.6.Joukkueenjohtajien kokous

Joukkueenjohtajille varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä tuomaristolle (kisakanslia)

• lauantaina 13.8. klo 10
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3. Yhteislähtöinen maantiekilpailu 13.8.2011

3.1.Lähdöt

klo 10.00 Joukkueenjohtajien kokous
klo 10.30 Lähtöjen 2 ja 3 tuumatarkastus
klo 11.00 Lähtö 1: M/N8 n. 3 km Rukanriutantiellä edestakaisin
klo 11.05 Kuntoajo Konttaisen lenkki
klo 11.15 Lähtö 2: M12 ja N14 3 pikkukierrosta
klo 11.20 Lähtö 3: M/N10 ja N12 2 pikkukierrosta
klo 11.45 Lähtöjen 4 ja 5 tuumatarkastus
klo 12.00 Lähtö 4: Naiset, M-yleinen, M35, M50 2 isoa kierrosta 76 km
klo 12.05 Lähtö 5: M14, M/N16, N18, N50, M60, M70, Harraste >14v. 1 iso kierros, 38 km
klo 15.30 Palkintojenjako; arvioitu viimeinen maaliintulo n. klo 14.30

Lähtöön valmistautuminen alkaa nimenhuudolla 15 minuuttia ennen lähtöä. Lähtöjen 2 ja 3 
tuumatarkastus alkaa klo 10.30 lähtöalueella, lähtöjen 4 ja 5 tuumatarkastus 11.30. 
Tuumatarkastus tapahtuu mittauskourulla. Välitysten lukitusta ei sallita (ks. poikkeukset 3.8 
Ajoasut ja varusteet), vaan välitysten pitää olla sellaisenaan rajoihin meneviä.

3.2.Kilpailuluokat ja -palkinnot sekä kuntoajo

Kuusamoajo on P-SM-kilpailu. Lisäksi P-S cupin osakilpailu, joka on avoin kaikille seuroille. 
Kilpailijoilla on oltava SPU:n kilpailulisenssi, lukuunottamatta M/N8 -luokkaa. Harrasteluokan 
ajajilla oltava SPU:n harrastelisenssi.

Ilman harrastelisenssiä ajavat voivat osallistua 73km kuntoajoon, joka ajetaan kilpailujen 
yhteydessä. Kuntoajossa ei ole ajanottoa ja osallistujat ajavat omalla vastuullaan noudattaen 
liikennesääntöjä. Kuntoajoon osallistuvien tulee itse huolehtia omasta vakuutusturvastaan.

P-S cupin luokat: M/N8, -10, -12, -14, -16, -18, -Elite/Kilpa, N30, M35, N40, M40, M45, N50, 
M50, M55, M60, M70, harrastesarja

Kaikki juniorit palkitaan. Lisäksi kolmelle parhaalle luokittain P-SM mitalit ja cup-pisteet. 

Kansallisen kilpailun luokkia yhdistellään seuraavasti:

38 km: 76km:
M60: (M60) M-yleinen (M18 ja M-elite/Kilpa)
M70: (M70) M35 (M35-45)
N50: (N50) M50: (M50-M55)
N18: (N18) Naiset: (N-elite ja N30-40)

Yhdistetyissä luokissa palkitaan kansallisen kilpailun osalta kolme parasta. 
Harrastesarja: yksi (1) iso kierros 38km.
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3.3.Maali

Maali sijaitsee Rukanriutantiellä S-Marketin läheisyydessä. Maali on merkitty maaliviivalla ja –
kyltein. 
Kilpailijan katsotaan saapuneen maaliin sillä hetkellä, kun eturenkaan etureuna (pyörän jokin 
osa) sivuaa maaliviivan etureunasta vedettyä pystysuoraa linjaa. Maaliintulojärjestys ratkaistaan 
maalikameran ja maalituomareiden päätösten mukaan. Tuomareiden päätös on vetoamaton. 
Saman ryhmän kaikille ajajille annetaan sama aika. Ryhmälle annetaan uusi aika, mikäli ajajien 
(ryhmien) väli maaliin tultaessa ylittää 1 sekunnin. Ajat pyöristetään sekunnin tarkkuudelle.

Oletettu maaliintuloaika:

Keskituntivauhti Lähtö klo 12:05, matka 38km Lähtö 12:00, matka 76km
25 km/h 13:36 15:02
30 km/h 13:21 14:32
35 km/h 13:10 14:10
40 km/h 13:02 13:54

3.4.Keskeyttäminen

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun, numerolaput irrotetaan ja palautetaan maalituomarille. 
Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 30 euroa/pari.
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3.5.Lähtöjen 4 ja 5 reitti, 38 km

Lähtö 4 ajaa reitin kahtena 38km kierroksena (yht. 76km) ja lähtö 5 yhtenä 38km kierroksena. 
Lähtö tapahtuu Rukanriutantieltä. Etuauto ohjaa ryhmän kisareitille VT5:lle Kemijärventielle, 
josta vapaa vauhti erillisestä merkistä. Kemijärventietä jatketaan pohjoiseen 5,3km, kunnes 
käännytään oikealle Virkkulantielle. Virkkulantietä (8694) jatketaan 15km, kunnes käännytään 
Petäjävaarassa oikealle, Tahkolanrannantielle. Tahkolanrannantietä ajetaan 12,8km, kunnes 
käännytään oikealle Rukajärventielle. Rukajärventietä ajetaan 2,3km, kunnes käännytään 
vasemmalle Rukanriutantielle, jota jatketaan 2,5km kierroksen loppuun / maaliin.

Reitti kokonaisuudessaan:

Reitin rataprofiili:
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3.6.Juniorisarjojen kilpailureitit

M/N8 -sarjan reitti kokonaisuudessaan
M/N8 -sarja ajaa edestakaisen reitin Rukanriutantiellä, kiertäen keilan pisteessä B, palaten 
takaisin. 
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Vanhempien juniorisarjojen reitti kokonaisuudessaan:
Lähtö Rukanriutantieltä, jota ajetaan 190m kaartaen vasemmalle. Rukanriutantieltä käännytään 
seuraavaksi oikealle tielle Rukatunturintie (8692), jota ajetaan 2,0 km. Rukatunturintieltä 
käännytään oikealle Rukajärventie ja jatketaan 120m. Tämän jälkeen käännytään oikealle 
Rukanriutantielle, jota jatketaan 2,5km, kunnes tullaan maaliin.
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3.7.Kuntoajon reittiselostus ja kartta:

Kokonaismatka on 73km ja reitti ajetaan yhtenä kierroksena. 
Lähtö Rukanriutan -tieltä, josta käännytään Rukatunturintielle vasempaan ja sitä jatketaan n.
100m, kunnes käännytään oikealle VT5:lle (Kemijärventie. Kemijärventietä jatketaan pohjoiseen 
5,3km, kunnes käännytään oikealle Virkkulantielle. Virkkulantietä (8694) jatketaan n.25km, 
kunnes käännytään oikealle Vuotungintielle (8690). Vuotungintietä jatketaan 21km, kunnes 
käännytään oikealle Nissinvaarantielle. Noin 4,5km päästä käännytään jälleen oikealle 
Kemijärventielle (VT5, E63). 
Reitti jatkuu kohti pohjoista 5km, kunnes alamäen jälkeen käännytään oikealle Rukajärventielle. 
Tätä tietä jatketaan 9km, kunnes käännytään Hotelli Royal Rukan risteyksestä vasemmalle 
Rukanriutantielle. Jatka n.2,5km ja olet kuntoajon maalissa.

Kuntoajon reitti kokonaisuudessaan:
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3.8.Ajoasut ja varusteet

Kilpailijoiden tulee käyttää sääntöjen edellyttämiä ja hyväksyttyjä ajoasuja ja varusteita.

Välitysten ja lukitusten suhteen noudatettava seuraavaa:
 N/M16 ja N/M18 -luokissa ei sallita lukituksia lainkaan.
 N/M14, -12 ja -10 -luokissa välitykset voi rajata säätämällä, mutta säätö on varmistettava 

teknisesti (lanka, nippuside tms).
 Etuvaihtajan lukitusta säätämällä ei hyväksytä
 tarvittaessa etuvaihtajan käyttö on estettävä teknisesti (esim. poistamalla vaijeri)

3.9.Liikenne kilpailureitillä

Kilpailuratoja ei ole suljettu muulta liikenteeltä. Tien keskiviivan vasemmalla puolella ei saa ajaa. 
Liikenteenjakajia ja keskikorokkeita ei saa ohittaa väärältä puolelta. Rikkomuksesta seuraa 
aikasakko. Maalisuora suljetaan vastaantulevalta liikenteeltä maaliin tultaessa.

Kilpailu voidaan tarvittaessa keskeyttää pelastusviranomaisten ja järjestäjän toimesta. 
Kilpailijoiden tulee noudattaa järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailijan tulee noudattaa suurta 
varovaisuutta ja huolellisuutta sekä noudattaa liikennesääntöjä ja –asetuksia.

3.10.Huoltoautot

Huoltoautot merkitään huoltoautotunnuksilla, jotka kiinnitetään auton eteen ja taakse. 
Huoltoautot järjestäytyvät joukkueenjohtajien kokouksessa arvottuun järjestykseen 15 minuuttia 
ennen lähtöä. Huoltoautot järjestäytyvät S-Marketin pihalle. Huoltoautoissa on oltava kuljettaja, 
mekaanikko ja radiopuhelin. Huoltoauton suurin korkeus saa olla 160 cm. Jos huoltoauton 
kuljettaja ei noudata kilpailun sääntöjä ja määräyksiä tai tieliikennelakia, voidaan hänet poistaa 
kilpailun huollosta. Huoltoauto ei saa ohittaa tuomariautoa ilman tuomarin lupaa. 

3.11.Ravintohuolto

Kiinteä ravintohuolto on sallittu 200 metriä maalin kohdalta eteenpäin.

3.12.Neutraalihuolto

Kilpailussa ei ole neutraalihuoltoa. Isolla 38km reitillä ryhmien takana ajaa ns. luuta-auto.

3.13.Palkinnot ja palkintojenjako

Palkinnot jaetaan lauantaina kaikkien luokkien maaliintulon jälkeen Kilpailutoimistossa. Kaikki 
juniorit palkitaan. Lisäksi P-SM mitalit kolmelle parhaalle ja cup-pisteet luokittain. Yhdistetyissä 
luokissa palkitaan kansallisen kilpailun osalta kolme parasta.

Kilpailija esiintyy palkintojenjaossa kilpailuasussa tai seuran muussa virallisessa asussa. 

3.14.Kilpailun tulokset

Tulokset ovat nähtävillä maalialueella sekä kilpailukansliassa. Viralliset tulokset 1kpl/seura 
kilpailukansliasta. 
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