
Cyclos Kuusamo järjestää 

Ruka GP –maantiecupin etappikilpailu 

14.-15.6.2014, Ruka – Kuusamo - Suomi 

 

Kilpailu ajetaan kaikille kilpailulisenssin omaaville avoimena etappikilpailuna. Kilpailu koostuu kolmesta osakilpailusta: 

mäkiprologi, kortteli ja maantieajo. Suomen maantiecupin luokissa (M/N-elite, M-kilpa, M/N18) palkitaan kokonaiskilpailun 

mukaan. Nuorten luokissa M/N8-16 sekä N/M40+ luokissa kilpailija voi osallistua myös yksittäiseen osakilpailuun. Kilpailut 

ovat yksittäisiä kilpailuja ja niistä palkitaan erikseen. Sunnuntaina 15.6.2014 ajettava yhteislähtöinen maantiekilpailu on 

samalla P-SM-kilpailu, jonka tuloksiin huomioidaan Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n jäsenseurojen ajajat. 

Ilmoittautumiset: 

- 8.6.2014 mennessä info@cycloskuusamo.net 

- Maantiecupin luokissa ilmoittautuminen vain kokonaiskilpailuun, maksu 60 euroa 

- Muut luokat M/N8-16 ja M/N40+ ilmoittautuminen yksittäisinä kilpailuina, 

maksu M/N8-14  10 euroa/osakilpailu, muut 20 euroa/osakilpailu 

- maksut tilille IBAN FI92 5194 0720 1322 94 

- lisätietoja Petri Pesonen 0405233142, info@cycloskuusamo.net , www.cycloskuusamo.net 

 

Kilpailuohjelma 

Lauantai 14.6.2014 

1. osakilpailu: Ruka Prologi Huom. Prologilla on aika-ajopyörän, lisätankojen, levykiekon ja tempokypärän käyttö kielletty. 

          Tempohaalarin käyttö on sallittu. 

 

- aloitus: klo 10, väliaikalähtö 1min lähtövälein 

- luokat:  M/N12-16, M18, N18, N-elite, M-kilpa, M-elite, M40, M50, M60, M70, N40, N50 

- matka: 1,5km 

- lähtö:  Rukan stadion  

- maali:  Rukan kävelykylä 

- palkintojenjako: klo 19 Rukan kävelykylä, palkitaan kaikki M/N12-16 kilpailijat sekä M/N40-70 3 parasta.  

  Maantiecupin luokissa palkitaan luokan paras.  

 

-  

2. osakilpailu: Kuksa Kriterium (pikkurata, keskirata ja iso rata) 

- aloitus:  ryhmä1 klo 15, seuraavat ryhmät noin 10 minuuttia edellisen maaliintulon jälkeen 

- luokat ja matkat:  ryhmä1:  M/N8,  3 kierrosta (1,2 km, pikkuradalla) 

  ryhmä2: M/N10 3kierrosta (3km keskiradalla) ja M/N12, 5 kierrosta (5km keskiradalla) 

  ryhmä3:  N14, N40-50, M70,  2 kierrosta (6 km, isolla radalla) 

   M14, N16, M60,  3 kierrosta (9 km, isolla radalla) 

  ryhmä4: N-elite, N18, M16 ja M40-50, neutraalikierros(0) + 5 kierrosta (16 km) 

   2 kirikierrosta (1. ja 3.), vain N18 ja N-elite 

  ryhmä5: M-elite, M18, M-kilpa, neutraalikierros(0) + 10 kierrosta (32km) 

   3 kirikierrosta (1., 3. ja 5.) 

Järjestäjä pidättää oikeuden ryhmien yhdistämiseen 

  



 

- kierroksen pituus: pikkurata 400m, keskirata 1km, iso rata 3,2km 

- lähtö/maali: Rukan kävelykylä 

- hyvityssekunnit: Ruka GP:n kokonaiskilpailussa (vain maantiecupin luokat):  

  - 3 parhaalle kirimaalissa 3sek, 2sek ja 1sek ja maalissa 10sek, 6sek ja 4sek 

 

- palkintojenjako:  klo 19 Rukan kävelykylä, palkitaan kaikki M/N8-16 kilpailijat sekä M/N40-70 3 parasta.  

  Maantiecupin luokissa palkitaan luokan paras. 

 

Sunnuntai 15.6.2014 

3. osakilpailu: Konttainen Road Race (P-SM maantie) 

- luokat ja matkat:  klo 10.00 ryhmä1 Royal Road Race: M/N8-10, 1 kierros, N12; 2 kierrosta (8km)  

          sekä M12, N14 ja M70; 3 kierrosta (12km) 

  klo 11.30 ryhmä2: M-elite, M18 ja M-kilpa; 3 kierrosta (114km) 

  klo 11.35 ryhmä3: N-elite, N18, M16 ja M40-50; 2 kierrosta (76km) 

          M14, N16, N40-50, M60; 1 kierros (38km) 

   

- reitit (kierros): ryhmä1:      4km  

  ryhmä2 ja 3:   38km 

   

- lähtö/maali: Rukan kävelykylä 

- hyvityssekunnit: Ruka GP:n kokonaiskilpailussa (vain maantiecupin luokat):  

  - 3 parhaalle maalissa 10sek, 6sek ja 4sek 

 

- palkintojenjako: klo 16 Rukan kävelykylä, Tykky 

  - osakilpailun palkinnot  

- palkitaan kaikki M/N8-16 kilpailijat 

- M/N40-70 3 parasta 

- maantiecupin luokissa kukitetaan luokan paras 

- Ruka GP-kokonaiskilpailun palkinnot 

- M-elite 5 parasta 

- M/N18, N-elite, M-kilpa 3 parasta 

- P-SM-mitalit 3 parhaalle (Pohjois-Suomen Pyöräilyn jäsenseurojen ajajat) 

 

 

Kilpailukeskus 

Ruka Ski Chalets 

Rukatunturintie 12 

93825 Rukatunturi 

 


