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RATA-AJON POHJOIS-SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 14.8.2011

Kilpailun järjestäjä Cyclos Kuusamo ry., y-tunnus 1813636-0
Laukunkantajantie 8, 93600 Kuusamo

Kilpailukeskus Kuusamon urheilukenttä
Vanttajantie 6, 93600 Kuusamo
0400 480981

Kilpailun toimihenkilöt

1.1.Tuomarineuvosto

Ylituomari Sari Törmänen 0405774867
Tuomarit Esa Lämsä 0400388390

Jouni Karjalainen 0407316326
Markku Väyrynen 0400167738

1.2.Kilpailun vastuuhenkilöt

Kilpailun johtaja Petri Pesonen 0400480981
Lähettäjä Jouni Karjalainen 0407316326
Lähdön valmistelija Esa Lämsä 0400388390

Esa Loukusa 0407043293
Kierrosnäyttö Anne Mustonen 0505474866
Maalituomari Sari Törmänen 0405774867
Maalikamera ja ajanotto Heikki Kivinen 0400693961
Sihteeri, ajanottajien johtaja, tiedottaja Petri Pesonen 0400480981

www.cycloskuusamo.net 
Kuulutus Petri Pesonen 0400480981
Järjestyspäällikkö/ratamestari Ossi Törmänen 0400126766
Kilpailukanslia Minna Patosalmi 0405806346

Jaana Pesonen 0405776032
Kahvila Jaana Pesonen 0405776032

1.3.Ensiapu

Ensiapu Jaakko Kallunki 0407297983

Päivystävä lääkäri Päivystyspoliklinikka, Kuusamon terveyskeskus
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo 
puhelin 0408608611

Sairaankuljetus 112
Yleinen hätänumero 112
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Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille

1.4.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. 
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.

1.5.Kilpailukanslia

Kilpailukanslia urheilukentän huoltorakennuksen edessä, avoinna klo 8.30 – 16.00.

1.6.Kilpailunumerot

Kilpailunumeroiden  lunastus  tapahtuu  kilpailukansliasta  seuroittain.  Kilpailija  käyttää  yhtä 
numeroa, joka on kiinnitetty alaselkään. Numero palautetaan kilpailun jälkeen kilpailukansliaan. 
Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 30 euroa.

1.7.Pukeutuminen ja peseytyminen

Pukeutuminen ja peseytyminen urheilukentän huoltorakennuksessa.  Tiloja käyttävä on 
vastuussa varusteistaan. Järjestäjä ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta. 
Huoltorakennuksen päässä myös yleisö-WC:t.

1.8.Joukkueenjohtajien kokous

Joukkueenjohtajille varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä tuomaristolle radan 
varikkoalueella klo 8.30 

1.9.Varusteet

Kilpailussa voi käyttää ratapyörää tai maantiepyörää. Nuorten sarjoissa voi käyttää myös yleis- 
tai  maastopyörää.  Välityksen  vaihto  on  kiellettyä  kilpailusuorituksen  aikana.  Vaihteen 
vaihtaminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. Kypärän käyttö on pakollinen. Kilpailija käyttää 
seura-asua.
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1.10.Kilpailun aikataulu

Kilpailut käynnistetään klo 09.00

lähtösarja 1 (joukkueajot osa I, yksi joukkue kerrallaan):
2km M16 joukkueajo
2km N14 joukkueajo
tauko noin 5min, lähtöpaikka vaihtuu

lähtösarja 2 (lyhyet matkat, ajetaan yksitellen):
500m N/M8, N/M10, N/M14, N16, Naiset, N40, M50-70
tauko noin 5min, lähtöpaikka vaihtuu
1km M16, M18, M40, Miehet
1km N/M8 (pitkä matka, pareittain)
tauko noin 5min, lähtöpaikka vaihtuu

lähtösarja 3 (pitkät matkat, ajetaan pareittain):
2km N/M10, M12, M14, N/M16, N40, M50-70
tauko noin 5min, lähtöpaikka vaihtuu
3km Naiset, M18, M40
tauko noin 5min, lähtöpaikka vaihtuu
4km Miehet
tauko noin 5min, lähtöpaikka vaihtuu

lähtösarja 4 (joukkueajot osa II, yksi joukkue kerrallaan):
2km N8 joukkueajo
2km M8 joukkueajo
2km M10 joukkueajo
2km M12 joukkueajo
4km Miehet joukkueajo

Palkintojenjako  
kaikki palkitaan lyhyellä matkalla, pitkillä matkoilla kaikki juniorit - muut kolme parasta mitalilla.

1.11.Lähtö

Kilpailijan on huolehdittava omasta lähdöstään olemalla ajoissa lähtöpaikalla. Lähdön 
valmistelija asettaa kilpailijat lähtöjärjestykseen lähtöpaikalla. Lähdössä käytetään kiinnipitäjää. 

Ns. lyhyiden matkojen startti tapahtuu starttipistoolilla. Lähettäjän komennot: ”Onko kilpailija 
valmis? – VALMIS – Laukaus”. Kilpailija ei saa liikkua VALMIS-komennon jälkeen, muuten lähtö 
uusitaan.  Lyhyet matkat ajetaan 1 kilpailija kerrallaan.

Ns. pitkien matkojen startti tapahtuu lipulla. Lähettäjän komennot: ”Onko kilpailija valmis? – 
VALMIS (lippu vaakatasossa) – AJA (lippu alas)”. Pitkät matkat ajetaan pareittain. Kilpailijat 
asetetaan vierekkäin lähtövalmiiksi. Lähettäjä lähettää toisen kilpailijan ensimmäisen ajettua 
noin puoli kierrosta.

Joukkueajossa lähtö tapahtuu starttipistoolilla. Kilpailijat asetetaan rinnakkain lähtöviivalle. 
Miesten joukkueessa ajajia on 3-4, jolloin aika otetaan kolmantena maaliviivan ylittäneestä 
ajajasta. Muissa joukkueissa on 2-3 ajajaa, jolloin aika otetaan toisena maaliviivan ylittäneestä 
ajajasta.
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1.12.Ajanotto

Kilpailussa käytetään sähköistä ja käsiajanottoa. Sähköinen ajanotto on käytössä 500m ja 1km 
aika-ajossa  sekä  joukkueajoissa.   Aika  ilmoitetaan  1/100  sekunnin  tarkkuudella.  Ajanotto 
varmistetaan  kahdella  käsikellolla.  Ns.  pitkillä  matkoilla  kahden  kilpailijan  kiertäessä 
samanaikaisesti rataa molemmille kilpailijoille aika otetaan kahdella käsikellolla. Aika ilmoitetaan 
1/10 sekunnin tarkkuudella.

1.13.Rata-alue, verryttely ja varikko 

Kuusamon urheilukentällä on 6 juoksurataa. Etusuoralla on 8 rataa. Keskialueen pallokenttä on 
hiekkainen  tekonurmi,  josta  hiekka  kulkeutuu  helposti  radalle.  Keskialueella  liikkuminen  on 
kielletty.

Lähtöpaikkoja  on  kolme ja  ne  on  merkitty  kyltein.  500m lähtöpaikka  on  juoksuradan 100m 
lähtöpaikalla,  1km  ja  3km  lähtöpaikka  on  juoksuradan  200m  lähtöpaikalla,  2km  ja  4km 
lähtöpaikka  on  maalin  kohdalla  etusuoran  päässä.  Lähtöpaikoille  kierretään  radan 
verryttelyratoja pitkin, paisi 500m lähtöpaikalle, jonne voidaan vaihtoehtoisesti siirtyä etusuoran 
varikolta suoraan 8 rataa pitkin pyörää taluttaen!

Kilparatoina käytetään ratoja 1-3, verryttelykäytössä ovat radat 4-6. Takasuoran 6. rata on 1km 
ja  3km  lähtöpaikan  valmistelualueena.  Kilpailijoiden  on  noudatettava  erityistä  varovaisuutta 
lähtöpaikkojen kohdilla. Kun kilpailija tulee maaliin, hän kiertää varikkoalueelle verryttelyrataa 
pitkin.

Varikkoalue  sijaitsee  etusuoran  levennyksen  kohdalla  radan  ulkoreunalla.  Varikkoalueena 
voidaan käyttää myös samalla kohdalla aidan takana olevaa aluetta (asfalttipinta). 

1.14.Palkinnot ja palkintojenjako

Palkinnot  jaetaan  kilpailujen  jälkeen  rata-alueella.  Kilpailussa  palkitaan  sarjoittain  3  kolme 
parasta PSM-mitalilla. Kansallisen kilpailun osalta 3 parasta. Kaikki juniorit palkitaan. Kilpailija 
esiintyy palkintojenjaossa kilpailuasussa tai seuran muussa virallisessa asussa. 

1.15.Kilpailun tulokset

Tulokset  ovat  nähtävillä  lähtösarjojen  jälkeen  ilmoitustaululla.  Viralliset  tulokset  1kpl/seura 
kilpailukansliasta. 
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