
 

TEKNINEN OPAS 

 
VISON TERVAETAPIT 9.-10.7.2015 

 

 
 

PowerBar Tempo 

Pikku-Syöte Maantieajo 

Pyörä-Suvala Kriterium 

 
SISÄLLYSLUETTELO: 

 

1. Kilpailun toimihenkilöt 

 

2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 

     

3. Osakilpailut 

 

4. Kartat 

 
    
7.7.2016 

 



Kilpailun järjestäjä: Oulu Triathlon & Cycling ry 
 

Kilpailukeskukset: Montan Leirintäalue (la) 

  Kieksintie 209 

  91500 MUHOS 

  www.montta-activecamping.fi 

 

  Raatin uimahalli (su) 

  Raatintie 2 

  90100 OULU 

  p. 08-558 48105 

 

1. KILPAILUN TOIMIHENKILÖT 

 

Tuomarit:  Esko Aro    p. 040-3507800 

  Manninen Marko   

 

Kilpailun johtaja: Marko Törmänen  p. 050-4117789  

 

Tuumatarkastus 

ja lähettäjät:  Esko Aro, Marko Manninen 

  

Maalikamera ja ajanotto: Heikki Kivinen (sininen bussi), Jenni Petrelius 

 

Sihteeri:  Eeva Törmänen  p. 040-7191737 

 

Ratamestari ja   

liikenteenohjaus: Hannu Muranen p. 040-7453771 

  

Kilpailukansliat: Montan leirintäalue (la), Raatin uimahalli (su) 

 

Puku- ja pesutilat: Montan leirintäalue (la), Raatin uimahalli (su) 

 

Lääkäri:  Lauantai:  Lääkäri Iikka Lantto p. 050-5740307 

   Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos p. 112 

  Sunnuntai:  Lääkäri Iikka Lantto p. 050-5740307 

Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos p. 112 

 

Tuomariautot: (vain la) Esko Aro, autonkuljettaja Tuomo Pelttari 

 Manninen Marko, autonkuljettaja Heli Ovaska 

 

 

Etuauto:  Moottoripyöräpoliisi ja poliisiautot, jokaisessa lähdössä omansa 

 

 

Huoltoauto: Järjestäjän asettama huoltoauto kulkee viimeisen lähdön perässä 

lauantain maantieajossa. Lauantain maantieajossa voidaan myös sallia 

kaikille yhteisiä huoltoautoja lähtöjen perään. Tuomaristo päättää. 

   

Muissa kilpailuissa huoltoautot ovat kiellettyä 

 

 

 

 

 

http://www.montta-activecamping.fi/


 

 

2. OHJEITA KILPAILIJOILLE JA HUOLTAJILLE 

 

Yleistä:  

 

Kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja tästä 

kilpailusta annettuja ohjeita. Kilpailuissa ajetaan etappisäännöillä. Kilpailijat ajavat omalla 

vastuullaan ja vastaavat kaikista aiheuttamistaan vahingoista, sekä vastaavat omasta 

vakuutusturvastaan. Kilpailijat ovat kansainvälisen lajiliiton (UCI), kansallisen liiton (SPU) ja 

kansallisen Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) asettamien dopingsääntöjen alaisia.  

Järjestäjä pyrkii turvaamaan kilpailun turvallisuuden, mutta onnettomuudet muun liikenteen tai 

jalankulkijoiden kanssa ovat kilpailijoiden vastuulla. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijalle 

aiheutuneista ja kilpailijan aiheuttamista vahingoista. Järjestäjällä on järjestäjän virheistä 

aiheutuvien vahinkojen varalle urheilujärjestöjen yhteinen toimintavastuu- ja tapaturmavakuutus. 

 

Kilpailukansliat: 

 

Kilpailukanslia avataan lauantaina 9.7.2016 Montassa klo 9:00 ja sunnuntaina 10.7.2016 Raatissa 

klo 9:00. 

 

Kilpailuluokat: 

M/N yleinen, M/N 18 

Kultainen Kampi sääntöjen mukaisesti kilpailuluokat: M/N 8 – M/N 16 

Master Cupin sääntöjen mukaiset kilpailuluokat:  

N-40, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70, M-75 ja M-80. 

 

Kilpailunumerot: 

 

Kilpailunumerot saa kilpailukansliasta seuroittain. Jokaisena kilpailupäivänä käytetään samoja 

numeroita. Lauantain tempoajossa kiinnitetään vain yksi numerolappu keskelle ristiselkää, lauantain 

maantieajossa vasempaan kylkeen sivusaumaan ja lonkkaan taskun päälle, sekä sunnuntain 

kortteliajoissa oikeaan kylkeen sivusaumaan ja lonkkaan taskun päälle (kuvat). Numeroita ei saa 

taittaa tai turmella. Numeroiden on näyttävä koko kilpailun ajan. Mikäli numero on huonosti tai 

huolimattomasti kiinnitetty, voidaan kilpailijan suoritus hylätä. Mikäli kilpailija keskeyttää 

kilpailun, hänen tulee ilmoittaa siitä ajanottoon tai maalituomarille. Numerot palautetaan kilpailun 

jälkeen maalialueelle tai kilpailukansliaan. Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 20 

euroa/pari. 

 

Lauantain maantie  Lauantain tempo Sunnuntain kortteli 

 

 
 

 

 



Ajoasut ja varusteet: 

 

Kilpailijoiden tulee käyttää sääntöjen edellyttämiä ja hyväksyttyjä ajoasuja ja varusteita. Juniorit 

voivat käyttää enimmillään niitä välityksiä, jotka ovat hänen omassa luokassaan sääntöjen mukaan 

suurimmat sallitut. 

 

Tuumatarkastus: 

Junioreiden sarjoissa (M/N 8-18) kilpailijat huolehtivat, että pyörille tehdään tuumatarkastus 

hyvissä ajoin lähtöpaikoilla ennen lähtöjä.  

 

Liikenne kilpailureiteillä: 
 

Sunnuntaina kilpailureitit ovat yleiseltä liikenteeltä suljetut. Lauantaina kilpailureittejä ei ole 

suljettu yleiseltä liikenteeltä. Tien keskiviivan vasemmalla puolella ei saa ajaa. Liikenteenjakajia ja 

keskikorokkeita ei saa ohittaa väärältä puolelta. Maantieajoissa maalisuora suljetaan 

vastaantulevalta liikenteeltä. Kilpailu voidaan tarvittaessa keskeyttää pelastusviranomaisten ja 

järjestäjien toimesta. Kilpailijoiden tulee noudattaa järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailijan tulee 

noudattaa suurta varovaisuutta ja huolellisuutta, sekä noudattaa liikennesääntöjä. Kilpailujen aikana 

kilpailureiteillä lämmittely on kielletty. Sunnuntain kortteliajoissa ylösajettu eli kierroksella ohitettu 

kilpailija liputetaan ulos kilpailusta. Ulosliputettu kilpailija saa sarjansa viimeisen maaliin päässeen 

ajajan ajan + 2 minuuttia. 

 

Huoltoautot: 

 

Huoltoautojen käyttö on kielletty kaikissa osakilpailuissa. Järjestäjän puolesta maantieajossa lähdön 

viimeisenä seuraa ns. neutraalihuoltoauto, jossa voidaan kuljettaa mm. ajajien varakiekkoja ja/ tai 

varaosia.  

Järjestäjä pyrkii järjestämään yhdessä tuomariston ja kilpailijoiden kanssa 1-2 muuta huoltoautoa 

maantielähtöihin, jolloin kyseessä on ns. neutraalihuoltoauto. Muiden huoltoautojen käyttö on 

kielletty liikenneturvallisuussyistä. 

 

Ravintohuolto ja huoltoalueet:  

 

Ravinto- ja nestehuolto on sallittua vain lauantain maantiekilpailussa 99 km:n (9 kierroksen) 

kilpailussa kierroksilla 3-8 sekä 55 km:n (5 kierroksen) kilpailussa kierroksilla 3 ja 4.  

Kahdella ensimmäisellä sekä viimeisellä kierroksella huolto ei ole sallittua. 

Muissa luokissa ja kilpailuissa ravintohuolto on kiellettyä 

 

Huoltoalue sijaitsee Montassa, maantielähtöjen maalipaikan välittömässä läheisyydessä, noin 100 

metriä maaliviivan jälkeen loivassa nousussa, bussipysäkin kohdalla. Myös varakiekot voi jättää ko. 

alueelle. 

 

Sunnuntain korttelikilpailussa varakiekot jätetään maalin läheisyyteen, tuomarin osoittamaan 

paikkaan ja vain siinä paikassa on kiekon vaihtaminen sallittua.   

 

Pukeutuminen ja peseytyminen: 

 

Puku- ja pesutilat sijaitsevat kilpailukeskuksissa. Urheilija vastaa varusteistaan. Järjestäjä ei vastaa 

tiloihin jätetystä omaisuudesta. Kilpailuissa 1 ja 2 Montan leirintäalueella ja kilpailussa 3 Raatin 

uimahallissa. 

 

Joukkueenjohtajien kokous: 

 

Joukkueenjohtajille varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä tuomarille ja järjestäjille lauantaina 

klo 9:30 ja sunnuntaina kello 9:30 kisakansliassa. 



 

Palkintojenjako kisakeskuksessa: 

 

Lauantai 4.7.2015 klo 18:40 kaikki sarjat 

 

Sunnuntai 5.7.2015  klo 13.30 kaikki sarjat 

 

Kilpailuissa ajetaan etappisäännöillä, joissa yhteisaika ratkaisee kokonaissijoituksen. Osakilpailujen 

kolme parasta jokaisesta sarjasta palkitaan. Lauantaina on vain yksi yhteinen palkintojakotilaisuus. 

Etappien yhteistulosten viisi (5) parasta palkitaan miesten yleisessä sarjassa. Muissa sarjoissa 

etappien yhteistulosten kolme (3) parasta palkitaan. Juniorisarjoissa (M/N 8-16) sekä M ja N 

yleinen sarjoissa etappivoittajat palkitaan lisäksi keltaisilla, ”voittajan paidoilla”. 

 

 

Ruokailut:  

 

Lauantai 9.7.2016  klo 12:00 alkaen 

 

  Montan leirintäalue Lounas  8,00 euroa/henkilö 

    Päivällinen 9,00 euroa/henkilö 

 

Sunnuntai 10.7.2015  klo 11:00 alkaen 

 

  Raatin uimahallin kahvio Lounas   8,50 euroa/henkilö 

 

 

Kilpailun tulokset: 

 

Tulokset ovat nähtävillä kilpailukansliassa heti kilpailujen ja tarkistuksen jälkeen. Tulokset löytyvät 

myös tulospalvelu Kari Mäkisen ja seuran nettisivujen (otc.sporttisaitti.com) tulospalvelusta 

mahdollisimman nopeasti. Yhteistuloksiin lasketaan kaikkien osakilpailujen kokonaisaika. 

Osakilpailuissa keskeyttäneet lasketaan myös kokonaistuloksiin siten, että keskeytetystä 

osakilpailusta tulee oman sarjan viimeisen aika + 5 minuuttia. Mahdolliset hyvityssekunnit 

vähennetään kokonaisajasta. 

 

 

Tarkentavia tietoja: 

 

Hox. Yksittäisiin kilpailuihin ei voi ilmoittautua, mutta etappiajon voi keskeyttää. 

Osallistumismaksu siinäkin tapauksessa etappisääntöjen mukaisesti 30 € (M/N 8-14) / 60 € (muut 

luokat). Näin ollen pelkkään maantieajoon tai korttelikilpailuun ei voi tulla kilpailuun mukaan. 

 

Jälki-ilmoittautuneita ei oteta mukaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä ma 4.7.2016 klo 24.00 



3. OSAKILPAILUT 

 

 

1. POWERBAR TEMPO 9.7.2016    klo 10:30 

 

 Henkilökohtainen aika-ajo 1 minuutin väliaikalähdöillä. 

Lähtö ja maali Montan leirintäalueen portilla, paitsi M/N 8-12 sarjoissa lähtö Montan 

voimalaitoksen parkkipaikalla noin 4 km ennen maalia. Kierros pyöräillään 

myötäpäivään. 

 

Sarjat:  4 km M/N 8-12 11 km M/N 14–80  

 

2. PIKKU-SYÖTE MAANTIEAJO 9.7.2016    

 

 Yhteislähtö  11-22 km (1-2 kierrosta)   klo 14:45 

 Sarjat:  11 km M/N 8-12 

22 km M/N 14, N16, M80 

Ei kirikierroksia eikä hyvityssekunteja.  

 

 

Yhteislähtö  55-99 km (5-9 kierrosta)   

 

Sarjat: 99 km (9 kierrosta) 

M-yleinen, M18, M40, M45  klo 15:45 

 Kirikierrokset 3.ja 6. 

 

55 km (5 kierrosta) 

N, N18, N40, M16, M50-75  klo 15.48 

  Kirikierros 3.  

 

   

 Lähtö ja maali Montan leirintäalueen portilla.  

Kierroksia pyöräillään myötäpäivään. 

Kirikierroksista jaetaan hyvityssekunnit lähdön kolmelle parhaalle (5, 3 ja 1 sekuntia). 

Maalissa jaetaan hyvityssekunnit sarjoittain kolmelle parhaalle (10, 6 ja 2 sekuntia). 

Lähdön nimenhuudosta puuttuneiden suoritus hylätään. 

 



 

3. PYÖRÄ-SUVALA KRITERIUM 10.7.2016   

  

Yhteislähtö  6 km (3 kierrosta)   klo 10:00 

 Sarjat:  M/N 8-12 

  10 km (5 kierrosta)    

M/N 14, N16 

  

Ei kirikierroksia eikä hyvityssekunteja. 

  

Yhteislähtö  24 km (12 kierrosta)   klo 10:30 

Sarjat: N, N18, N40, M16, M50-75 

Kirikierrokset 4 ja 8. 

 

 

Yhteislähtö  40 km (20 kierrosta)   klo 11.40 

Sarjat: M, M18, M40, M45 

Kirikierrokset 5, 10. ja 15. 

 

 

Lähtö ja maali Lohitiellä Raatin kentän vieressä.  

Kierroksia pyöräillään myötäpäivään. 

Kirikierroksista jaetaan hyvityssekunteja lähdön kolmelle parhaalle (5, 3 ja 1 

sekuntia). 

Maalissa jaetaan hyvityssekunnit sarjoittain kolmelle parhaalle (10, 6 ja 2 sekuntia). 

Lähdön nimenhuudosta puuttuneiden suoritus hylätään.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tervaetapit: Tempo ja maantieajot la 9.7.2016, kierros 10,9 km. 

 

 
 

Tervaetapit: Korttelirata su 10.7.2016, kierros 2 km. Keskellä Raatin 

urheilukenttä (1) 

 

 


