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Ruka GP 
 
Ruka GP etappikilpailu ajetaan Suomen maantiecupin luokissa M/N-elite, M-kilpa ja 
M/N18. Kilpailu koostuu kolmesta osakilpailusta: mäkiprologista, korttelista ja maantieajosta. 
Näissä luokissa ilmoittaudutaan etappikisaan ja kokonaistuloksiin huomioidaan vain kaikki 
kolme osakilpailua ajaneet kilpailijat. Kolmen osakilpailun yhteistulos lasketaan yhteen ja pal-
kinnot jaetaan yhteistuloksen perusteella. Osakilpailun paras palkitaan luokittain.  
 
Muut luokat: nuorten luokissa 8-16 sekä N/M40+ luokissa kilpailija voi osallistua myös yksit-
täisiin osakilpailuihin, joista palkitaan erikseen. Sunnuntaina 15.6.2014 ajettava yhteislähtöi-
nen maantiekilpailu on samalla P-SM -kilpailu, jonka tuloksiin huomioidaan Pohjois-Suomen 
Pyöräily ry:n jäsenseurojen ajajat. 
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Ruka GP, maantiecupin etappikilpailu 14.-15.6.2014 

 
 

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

Kilpailukeskus Ruka Ski Chalets 
Rukatunturintie 12, 93825  Rukatunturi 

 
 
 

1. Kilpailun toimihenkilöt 
 
1.1. Tuomarineuvosto ja tuomarit 
 
Ylituomari Harri Myllymäki 0400156483 
  
Tuomarit Jari Lämsä 0400285931 
 Markku Posio 0405025135 
 Esko Aro 0403507800 
Tuomarineuvosto Harri Myllymäki 0400156483 
 Markku Väyrynen, OPP 0400167738 
 Esko Aro 0403507800 
 

1.2. Kilpailun vastuuhenkilöt 
 
Kilpailun johtaja Sari Törmänen 0405774867 
  
Sihteeri, kilpailutoimisto Minna Patosalmi 0405806346 
Tiedottaminen, kisaliite Taneli Kaakinen 0405211622 
Ratamestari Ossi Törmänen 0400126766 
Ratamestarin apuna Vesa Käkelä 0400532905 
Lähdön valmistelut Jari Lämsä 0400285931 
 Esa Lämsä 0400388390 
Tuumatarkastus/ Esko Aro 0403507800 
maalilla Markku Posio 0405025135  
Liikenteenohjaus Harri Mourujärvi 0505021112 
Maalikamera, ajanotto, tulokset Petri Pesonen 0405233142 
 Aaro Mäntyniemi 0400519740 
  
Kuulutus Taneli Kaakinen 0405211622 
Kahvila, talkoomuonitus Jaana Pesonen 0505776032 
Palkinnot Mika Haataja 040833728 0
 Jaana Pesonen 0505776032 
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1.3. Ensiapu 
 

Osakilpailu 1 ja 2: 
Lähtöalueella Mia Peltovuoma (la-su) 0453557300
 SPR 
 Seppo Heikkala (la) SPR 0405105366 
 Teemu Torvinen (su) SPR   
 
Osakilpailu 3: Mia Peltovuoma 0453557300 
 Autossa ryhmien takana SPR 
  
Päivystävä lääkäri, päivystyspoliklinikka  0408608611 
Kuusamon terveyskeskus 
Raistakantie 1, 93600 Kuusamo        
Sairaankuljetus   112 
Yleinen hätänumero   112 
 
 
1.4. Autot 
 
Osakilpailu 2; Kuksa Kriterium, ryhmä 1 (pieni rata) 
Etupolkupyörä Ossi Törmänen  0400126766 
 
Osakilpailu 2; Kuksa Kriterium, ryhmät 2-4 (iso rata) 
Etuauto  Ossi Törmänen  0400126766 
 
Osakilpailu 3; Royal Road Race, ryhmä 1 
Etupolkupyörä Ossi Törmänen  0400126766 
 
Osakilpailu 3; Konttainen Road Race ryhmä 2 
Etuauto 1 Ossi Törmänen   0400126766 
Tuomariauto 1 Harri Myllymäki  0400156483 
Kuljettaja Jouni Karjalainen  0407316326 
Taka-auto 1 Lasse Pätsi  0400343785 
 
Osakilpailu 3; Konttainen Road Race ryhmä 3 
Etuauto 2 Esa Loukusa  0407043293 
Tuomariauto 2 Markku Posio  0405025135 
Kuljettaja Jalmari Tiusanen  0400663512 
Taka-auto 2  Asmo Alho  0400515815  
Luuta-auto Mika Haataja  0408337280 
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2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 
 
 
2.1. Yleistä 
 
Kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja määräyk-
siä sekä lakia ja asetuksia ja lisäksi tästä kilpailusta annettuja ohjeita. 
 
Lisenssinhaltijat toimivat omalla vastuullaan ja vastaavat kaikista aiheuttamistaan vahingoista. Jär-
jestäjä pyrkii turvaamaan kilpailun turvallisuuden, mutta onnettomuudet muun liikenteen tai jalan-
kulkijoiden kanssa on kilpailijan vastuulla. Kilpailijat vastaavat omasta vakuutusturvastaan. Järjes-
täjä 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 kan-
sallisen liiton (SPU) ja kansallisen Antidopingtoimikunnan asettamien dopingsääntöjen ja muiden 
sääntöjen sekä määräysten alaisia. Lisenssinhaltijan tulee toimia ja käyttäytyä hillitysti, moraalises-
ti ja eettisesti hyväksyttävästi. 
 
Doping-testaus 
 
Mahdollinen dopingtestaus tapahtuu kaikkina kilpailupäivinä kilpailukeskuksessa. Dopingtestiin va-
littujen kilpailijoiden kilpailunumerot ja nimet ovat nähtävillä maalin kohdalla erillisellä taululla. Kil-
pailijalla on itsellään vastuu tarkastaa, onko hänet valittu dopingtestiin. 
 
 
2.2. Kilpailukanslia 
 
Ruka Ski Chalets, Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi  

• 14.6.2014 klo 08.00 - 12.30 ja klo 14.00 - 20.00 
• 15.6.2014 klo 08.00 – 17.00 

 

2.3. Kilpailunumerot (race numbers) 
 
Kilpailunumeroiden lunastus tapahtuu kilpailukansliasta seuroittain.  
 
Kilpailunumerot (2) kiinnitetään oikeaan kylkeen (right side) sivusaumaan (yläpuolelle) ja lonkkaan, 
taskun päälle (kuvan osoittamalla tavalla) kaikilla etapeilla. 
 
Poikkeus Kriterium (pieni rata) M/N8-10 ja Royal Road Race M/N8-12, N14 ja M70: 
Kilpailunumerot (2) kiinnitetään vasempaan 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, numerola-
put irrotetaan ja palautetaan maalituomarille. Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 
30 euroa/pari. 
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2.4. 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)  

 

 

2.5. Pukeutuminen ja peseytyminen 
 
Pukeutuminen ja peseytyminen: Kauppakeskus Kumpare, Rukan kävelykylässä (katso aluekartta). 
Pukuhuoneeseen mennessä ilmoitetaan oma nimi vastaanotossa. Tiloja käyttävä on vastuussa 
varusteistaan. Järjestäjä ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta. 
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3. Opastus kilpailukansliaan / Competition centre 

Yleisopastus 
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Pysäköinti / Parking hall (320 lämmintä autopaikkaa, hinnat / pricing: 1€ / h, 10€ / 24h) 

 

Muita pysäköintitiloja :  

Rukan kokouskeskuksen edusta,  

Kelorinteen P-alue 

Hiihtostadionin P-alue 

RukaTontun P-alue 
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Opastus prologipaikalle 

Mäkiprologin lähtö on Rukan stadionilla, jonne on matkaa n.500m. Lähtöpaikalle pääsee kävellen 
kävelykylästä (huom. portaat) tai autolla prologireittiä pitkin hyvissä ajoin ennen klo 10.  

Yleiset, kilpailijoiden käytössä olevat pukeutumis- ja peseytymistilat löytyvät Kauppakeskus Kum-
pareesta kävelykylästä.  

Prologue starts from the ski jump stadium, all the other events from the Ruka pedestrian village 
(red dot). General dressing rooms and showers can be found from the Kumpare.  
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4. Kilpailuohjelma  
 

4.1. Tuomareiden kokoukset 
 

Tuomareiden kokoukset pidetään (kisakanslia Ruka Ski Chalets) 

• lauantaina  14.6.  klo 08.00  
• sunnuntaina 15.6. klo 08.00  

 

4.2. Joukkueenjohtajien kokous 
 

Joukkueenjohtajille varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä tuomaristolle (kisakanslia) 

• lauantaina  14.6.  klo 08.45 
• sunnuntaina 15.6. klo 08.45 

 

 
4.3. Kilpailuohjelma: 
 
Lauantai 14.6.2014        

• klo 09.30 tuumatarkastus lähtöpaikalla (luokat M/N12-18) 

• klo 10.00 osakilpailu 1: Rukan mäkiprologi 
 

• klo 14.15 tuumatarkastus lähtöpaikalla (luokat M/N8-10) 

• klo 15.00 osakilpailu 2: Kuksa Kriterium 
 

• klo 19.00 palkintojenjako, Rukan kävelykylä, Tykky.  
 

 
Sunnuntai 15.6.2014 

• klo 10.00 osakilpailu 3: Konttainen Road Race / Royal Road Race  
maantiekilpailut. 
Tuumatarkastus kilpailun jälkeen satunnaisotolla (luokat M/N8-18). 

 
• klo 16.00 palkintojenjako, Rukan kävelykylä, Tykky.  

 

 
 
 

Ruka GP 
 
Ruka GP etappikilpailu ajetaan Suomen maantiecupin luokissa M/N-elite, M-kilpa ja M/N18. 

Kilpailu koostuu kolmesta osakilpailusta: mäkiprologista, korttelista ja maantieajosta. Näissä luo-
kissa ilmoittaudutaan etappikisaan ja kokonaistuloksiin huomioidaan vain kaikki kolme osakilpailua 
ajaneet kilpailijat. Kolmen osakilpailun yhteistulos lasketaan yhteen ja palkinnot jaetaan yhteistu-
loksen perusteella. Osakilpailun paras palkitaan luokittain.  
 
Muut luokat: nuorten luokissa 8-16 sekä N/M40+ luokissa kilpailija voi osallistua myös yksittäisiin 

osakilpailuihin, joista palkitaan erikseen. Sunnuntaina 15.6.2014 ajettava yhteislähtöinen maantie-
kilpailu on samalla P-SM -kilpailu, jonka tuloksiin huomioidaan Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n jä-
senseurojen ajajat. 
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5.  Osakilpailu 1, Rukan mäkiprologi la 14.6.2014 klo 10.00 
 

Väliaikalähtöinen kilpailu, lähtöväli 1min. 
Luokat:   M/N12-16, M/N18, N-elite, M-kilpa, M-elite, M40, M50, M60, M70,  

N40-50. 
Matka:  1,5km, nousukorkeus 53m 
Lähtö:  Rukan stadion 
Maali:  Rukan kävelykylä, Rukahovin edusta 
 
Prologilla on aika-ajopyörän, lisätankojen, levykiekkojen ja tempokypärän käyttö kielletty. 
Prologi pitää ajaa normaalilla maantiepyörällä. Tempohaalarin käyttö on sallittu. 
 
 
Prologireitti 
Lähtö mäkihyppystadionin huoltorakennuksen koh-
dalta, edeten Hiihtostadionintietä alas, kunnes kään-
nytään vasemmalle Talvijärventien reunassa kulke-
valle korotetulle jalkakäytävälle. Reitti etenee jal-
kakäytävää kohti Rukatunturintietä, kääntyen va-
semmalle kevyenliikenteen väylälle joka mutkittelee 
serpentiinimäisenä kohti Rukankyläntietä. Reitti jat-
kuu Rukankyläntien vieressä kevyenliikenteen 
väylää ylös asti kunnes reitti kaartaa oikealle 
kohti maalia Rukahovin edustalle. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Prologin rataprofiili 
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6. Osakilpailu 2, Kuksa Kriterium la 14.6.2014 klo 15.00 
 
Yhteislähdöt, aloitus: ryhmä 1 klo 15.00, ryhmien välillä noin 10 minuutin tauko. Nimenhuuto 

ennen starttia. 
 
Lähtö  Rukan kävelykylä 
Maali  pieni ja iso rata Rukahovin edusta 
 
Matka/reitti:  Pieni rata, ryhmä 1:  kierroksen pituus 400m 
  Iso rata, ryhmät 2-4:  kierroksen pituus 3280m 
 
Lähtöryhmät, luokat ja kierrosmäärät: 
Pieni rata ryhmä 1:  M/N8 3 kierrosta (1,2km)  
  M/N10 5 kierrosta (2,0km) 
  M/N12 7 kierrosta (2,8km) 
 
Iso rata ryhmä 2: N14, N40-50, M70 2 kierrosta (6,6km) 
  M14, N16, M60 3 kierrosta (9,8km) 
  
 ryhmä 3: N-elite, N18, M40-50, M16 neutraalikierros (0) +  
   5 kierrosta (16,4km),  
   yht. 19,7km 
  
 ryhmä 4: M-elite, M18, M-kilpa neutraalikierros (0) + 
   10 kierrosta (32,8km), 
   yht. 36,1km 
 
Kierrokset ilmoitetaan kierrostaululla. Järjestäjä pidättää oikeuden ryhmien yhdistämiseen ja kier-
rosmäärien muuttamiseen.  
 
Kirikierrokset: ryhmä 3, N18 ja N-elite: kierrokset 1 ja 3 
 ryhmä 4, M-elite ja M18: kierrokset 1, 4 ja 7 
 Kirikierros ja viimeinen kierros ilmoitetaan kellolla. 
     
Hyvityssekunnit: Ruka GP:n kokonaiskilpailussa (vain maantiecupin luokat): 
 kirimaalissa 3 parhaalle 3sek, 2sek ja 1sek  
 maalissa 3 parhaalle 10sek, 6sek ja 4sek 
 
Saman ryhmän kaikille ajajille annetaan sama aika. Ryhmälle annetaan uusi aika, mikäli ajajien 
(ryhmien) väli maaliin tultaessa ylittää 1 sekunnin. Ajat pyöristetään sekunnin tarkkuudelle. 
 
6.1. Varvaussääntö (maantiecupin luokat)  
 
Kilpailija poistetaan radalta, jos hänet ajetaan kierroksella kiinni oman luokkansa ajajan toimesta. 
Tuomari tekee poiston maalin kohdalla. Kilpailijan aika määräytyy seuraavasti: oman luokan vii-
meisenä maaliin ajaneen aika + 3 minuuttia. 
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6.2. Kriteriumreitit 
 
Pieni rata 400m (kävelykylässä) 
Lähtö Rukahovin kulmalta, edeten Tykyn oikealta puolelta Ruka Storen vieritse kohti parkkihallin 
suuaukkoa 100m. Parkkihallin kierto vastapäivään n.60m, josta käännös oikealle Ruka Ski 
Chaletsin kulmalta kohti Pistettä n.100m. Reitti kaartaa Pisteen ja Tykyn vieritse kohti Rukahovin 
edustaa n.100m ja kaartaa uudelle kierrokselle liikenneympyrä vastapäivään kiertäen n.40m. Maali 
on Rukahovin edustalla. 
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Iso rata 3,28km (Keskusaukio-Keloruka-Pirunkirkko-Rukankyläntie-Keskusaukio) 
Lähtö Rukahovin edustalta, edeten Kuksan ja Pitäjän Pirtin välistä, parkkihalli kiertäen vastapäi-
vään ja siitä edelleen Rukatunturintielle.  Reitti etenee n.1200m jolloin kaarretaan n.200m matkalla 
oikealle. Mutkan päätyttyä edetään Rukatunturintietä n.800m, kunnes käännytään oikealle Rukan-
kyläntielle ja lähdetään takaisin kohti kävelykylää edeten n.900m, kunnes lähdetään uudelle kier-
rokselle.  Maali on Rukahovin edustalla ja kierroksen mitta on n.3,28km.  
 
Kuksa Kriteriumin lähtö 2 (iso rata) startti masterlähtönä ja vapaa vauhti parkkihallin suuaukon 
kierron jälkeen (kunnes kaikki kilpailijat ovat kiertäneet parkkihallin suuaukon). 
 
Kuksa Kriteriumin ryhmien 3 ja 4 (iso rata) kilpailu alkaa neutraalikierroksella, vapaa vauhti park-
kihallin suuaukon kierron jälkeen (kunnes kaikki kilpailijat ovat kiertäneet parkkihallin suuaukon) 
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Ison radan rataprofiili 
 

 

 

 

 

 

6.3. Keskeyttäminen kriteriumissa 

 
 

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun, hänelle lasketaan aika em. varvaussäännön perusteella.  Kil-
pailija voi jatkaa kokonaiskisassa seuraavana päivänä.  
 
6.4. Liikenne kriteriumreitillä 
 
Kilpailuratoja ei ole täysin suljettu muulta liikenteeltä (pl. pieni rata). Ison radan osuus Rukankylän-
tieltä kävelykylään on yksisuuntainen kilpailun ajan (menosuunta kilpailusuunnan mukaan). 
 
6.5. Neutraalihuolto (huolto välinerikon sattuessa) 
 
Neutraalikierros koskee ainoastaan ryhmien 3 ja 4 lähtöä. Kilpailija voi huollattaa välinerikon sattu-
essa pyöränsä yhden kierroksen aikana, sen jälkeen, kun tuomari on todennut välinerikon. Huollon 
tulee tapahtua lähtö- ja maalialueella. Neutraalihuolto ei ole sallittu viimeisen kolmen kierroksen 
aikana. 
 
6.6. Ravintohuolto 
 
Ravintohuolto ei ole sallittu. 
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7.  Osakilpailu 3, yhteislähtöinen maantieajo su 15.6.2014 klo 10.00 
 

Konttainen Road Race / Royal Road Race (myös P-SM maantie) 
 
Lähtö:  Lähtö hotelli Rantasipi Rukahovin kulmalta, edeten Kuksan ja Pitäjän  
  Pirtin välistä masterlähtönä parkkihallin suuaukon vieritse   
  Rukatunturintielle n.80m, josta vapaa vauhti.   
  Nimenhuuto 5 minuuttia ennen starttia 
  
Lähtö  Hotelli Rantasipi Rukahovin edusta 
Maali  Royal Road race: 100m Kelorinteen risteyksestä pohjoiseen kohti  
  kävelykylää 
  Konttainen Road race: Hotelli Rantasipi Rukahovin edusta 
 
Ryhmät, luokat ja matkat 
 
Matka/reitti:  Lyhyt reitti:  kierroksen pituus 3,55km 
  Pitkä reitti: kierroksen pituus 38km 
 
Lyhyt reitti  klo 10:00, ryhmä 1: 
 M/N8-10  1 kierros    (3,55km) 
 M/N12  2 kierrosta (7,10km) 
 N14 ja M70 3 kierrosta (10,65km) 
 
Pitkä reitti klo 11:30, ryhmä 2: 
 M-elite, M18, M-kilpa 3 kierrosta (114km) 
 
 klo 11:35, ryhmä 3: 
 N-elite, M40-50, M16 2 kierrosta (76km) 
 N18, N16, N40-50, M14, M60 1 kierros (38km) 
  
Hyvityssekunnit: Ruka GP:n kokonaiskilpailussa (vain maantiecupin luokat): 
 maalissa 3 parhaalle: 10sek, 6sek ja 4sek 
 
 
Palkintojenjako: Klo 16:00 Rukan kävelykylä, Tykky 
 
 
7.1. Maali 
 
Royal Road Racen ja Konttainen Road Racen maali sijaitsee Rukan kävelykylässä, Hotelli Ranta-
sipi Rukahovin edustalla. 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 maali-
kameran 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. 
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Oletettu maaliintuloaika (ryhmät 2 ja 3): 
Keskituntivauhti Lähtö klo 11:40, matka 38km Lähtö 11:35, matka 76km Lähtö 11:30, matka 114km 

25 km/h 13:11 14:37 16:04 
30 km/h 12:56 14:07 15:18 
35 km/h 12:45 13:45 14:45 
40 km/h 12:37 13:29 14:21 

 

 
7.2. Keskeyttäminen maantiekilpailussa 

 

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun, numerolaput irrotetaan ja palautetaan maalituomarille. Kadon-
neista ja vahingoittuneista numeroista peritään 30 euroa/pari. 
 
 
7.3. Liikenne maantiekilpailureitillä 
 
Kilpailurataa ei ole täysin suljettu muulta liikenteeltä. Tien keskiviivan vasemmalla puolella ei saa 
ajaa. Rikkomuksesta seuraa aikasakko. Maalia edeltävä Rukankyläntie on yksisuuntainen kilpailu-
suunnan mukaisena. Maalisuora suljetaan liikenteeltä maaliin tultaessa. 
 
Kilpailu voidaan tarvittaessa keskeyttää pelastusviranomaisten ja järjestäjän toimesta. Kilpailijoi-
den tulee noudattaa järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailijan tulee noudattaa suurta varovaisuutta ja 
huolellisuutta sekä noudattaa liikennesääntöjä ja –asetuksia.  
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7.4. Konttainen Road Race (ryhmät 2-3) kierros 38 km 

 

Lähtö tapahtuu Hotelli Rantasipi Rukahovin kulmalta, edeten masterlähtönä parkkihallin suuaukon 
vieritse Rukatunturintielle, josta vapaa vauhti erillisestä merkistä. Rukatunturintietä jatketaan alas, 
kunnes käännytään vauhdikkaasta laskusta oikealle Talvijärventielle ja edetään n. 1km, kunnes 
käännytään oikealle Kemijärventielle. Kemijärventietä jatketaan pohjoiseen 5,3km, kunnes käänny-
tään oikealle Virkkulantielle. Virkkulantietä (8694) jatketaan 15km, kunnes käännytään Petäjävaa-
rassa oikealle, Tahkolanrannantielle. Tahkolanrannantietä ajetaan 12,8km, kunnes käännytään 
oikealle Rukajärventielle. Rukajärventietä ajetaan 2,3km, kunnes käännytään vasemmalle Ruka-
tunturintielle. Uudelle kierrokselle jatketaan alas Talvijärventielle. Maaliin tultaessa käännytään oi-
kealle Rukakyläntielle.  
 

 
Konttainen Road Race rataprofiili: 
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7.5. Royal Road Race (ryhmä 1) kilpailureitti 3,55km 
Lähtö tapahtuu Hotelli Rantasipi Rukahovin kulmalta, edeten masterlähtönä n.80m parkkihallin 
suuaukon vieritse Rukatunturintielle, josta vapaa vauhti erillisestä merkistä. Reitti jatkuu n.1,3km 
kunnes käännytään vasemmalle Rukajärventielle. Rukajärventietä jatketaan n.450m, kunnes 
käännytään vasemmalle kevyenliikenteen väylälle ja jatketaan alas tulosuuntaan. Reitti jatkuu Ru-
katunturintien vieritse kevyenliikenteen väylää, kiertäen Peurakaltiolammen oikealta puolelta ja jat-
kuen kevyenliikenteen väylää aina Riipisen riistakahvilan risteykseen asti. Siitä noustaan takaisin 
Rukatunturintielle ja käydään kiertämässä parkkihallin suuaukko vastapäivään, jatkaen uudelle 
kierrokselle. Kierroksen mitta on 3,5km. 
 
Maali sijaitsee Rukan kävelykylässä, Hotelli Rantasipi Rukahovin edustalla. 
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Royal Road Race rataprofiili: 

 
7.6. Huoltoautot maantiekilpailussa 
Huoltoautot merkitään huoltoautotunnuksilla, jotka kiinnitetään auton eteen ja taakse. Huoltoautot 
järjestäytyvät etapin kokonaiskilpailun mukaiseen järjestykseen. Autot järjestäytyvät 15 minuuttia 
ennen ryhmä 2:n lähtöä kävelykylään, parkkihallin suuaukon kiertävälle tieosuudelle. Huoltoautois-
sa 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.  
 
7.7. Ravintohuolto (ryhmät 2-3) 
Kiinteä ravintohuolto on sallittu ainoastaan Rukajärventiellä, alkaen Vuosselintien risteyksen jäl-
keen ja päättyen nousun laelle. 
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Juomahuolto autosta on sallittu toisen kierroksen alkaessa Virkkulantiellä.  

 
 
 
7.8. Neutraalihuolto 
Kilpailussa ei ole neutraalihuoltoa. Isolla 38km reitillä ryhmien takana ajaa ns. luuta-auto. 
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8. Palkinnot ja palkintojenjako 
 
Lauantai 14.6.2014 klo 19.00, Rukan kävelykylä, Tykky: 
 
Osakilpailu 1, prologi:  
Palkinnot jaetaan kaikille junioriluokkien M/N12-16 kilpailijoille sekä luokkien M/N40-70 kolmelle 
parhaalle. Maantiecupin luokissa palkitaan luokan paras. 
 
Osakilpailu 2, kortteli:  
Palkinnot jaetaan kaikille junioriluokkien M/N8-16 kilpailijoille sekä luokkien M/N40-70 kolmelle 
parhaalle. Maantiecupin luokissa palkitaan luokan paras. 
 
Sunnuntai 15.6.2014 klo 16.00, Rukan kävelykylä, Tykky: 
 
Osakilpailu 3, maantieajo:  
Palkinnot jaetaan kaikille junioriluokkien M/N8-16 kilpailijoille sekä luokkien M/N40-70 kolmelle 
parhaalle. Maantiecupin luokissa palkitaan luokan paras. 
 
Ruka GP:  
Ruka GP-kokonaiskilpailun palkinnot: M-elite viisi parasta, M/N18, N-elite ja M-kilpa kolme parasta. 
 
Pohjois-Suomen mestaruus 
Palkinnot jaetaan kaikkien PSM-luokkien kolmelle parhaalle. (Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n jäsen-
seurojen ajajat). 
  
Kilpailija esiintyy palkintojenjaossa kilpailuasussa tai seuran muussa virallisessa asussa.  
 
8.1. Kilpailun tulokset 
 
Tulokset ovat nähtävillä maalialueella sekä kilpailukansliassa. Viralliset tulokset julkaistaan seuran 
nettisivulla sekä pyöräilyn tulospalvelussa (Kari Mäkinen). 
Cyclos Kuusamon internetsivuilla, www.cycloskuusamo.net  


