
 

TEKNINEN OPAS 
 

MONTAN MUTKAT 5.6.2022 

 
 

1. TAPAHTUMASSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT 

 
Ajajien tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja, asetuksia, sääntöjä ja määräyksiä (kuten 

liikennesääntöjä) sekä tapahtuman järjestäjien antamia ohjeita. Osallistujan tulee toimia hyvän 

tavan ja urheiluhengen mukaisesti.  

 

Tapahtumaan osallistuvat ovat yksin vastuussa itselleen ja muille (myös ns. kolmannelle 

osapuolelle) aiheuttamistaan seuraamuksista. Osallistujat ja muut tapahtumaan osallistuvat 

vastaavat omasta vakuutusturvastaan. 

 

Järjestäjä pyrkii turvaamaan tapahtuman turvallisuuden, mutta onnettomuudet muun liikenteen tai 

jalankulkijoiden kanssa ovat osallistujien vastuulla. Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujalle 

aiheutuneista ja osallistujan aiheuttamista vahingoista. Järjestäjällä on järjestäjän virheistä 

aiheutuvien vahinkojen varalle urheilujärjestöjen yhteinen toimintavastuu- ja tapaturmavakuutus. 

Poliisi valvoo tapahtumaa ja voi puuttua tarvittaessa siihen.  
 

 

2. TAPAHTUMAN TOIMIHENKILÖT 
 

Tapahtuman järjestäjä: Oulu Triathlon & Cycling ry 
 

Tapahtumakeskus: Montta Active Camping 

Kieksintie 209 

91500 Muhos 

      

Tapahtuman johtaja: Ville Pesonen  p. 050-4654805 

  

Peräauto:  Matti Laitala   p. 040-5897764 

 

Maalialue:  Jussi Niku   p. 040-0940853  



   

Ajanotto/chipit: PP Timing   p. 040-5233142 

     

Tapahtumatoimisto: Jaana Pesonen  

 

Ratamestari:  Ville Pesonen 

  

Puku- ja pesutilat: Montta Active Camping 

 

Lääkäri:  Outi Väyrynen p. 050-3001808 

  Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos p. 112 

   

Liikenteenohjaus: Viranomaisilmoituksen liitteessä nimetyt liikenteenohjaajat 

 

  

3. OHJEITA OSALLISTUJILLE JA HUOLTAJILLE 
 

Sarjat ja matkat  

Sarja      Kilpailumatka   

M/N 8 ja M/N 10     11 km (1 kierros)  

M/N 12 ja M/N 14     22 km (2 kierrosta) 

M/N 16 + N 18 + Naiset kunto & kilpa + Miehet kunto lyhyt 55 km (5 kierrosta) 

Keskinopeusryhmä 30 km/h   55 km (5 kierrosta) 

Miehet kilpa + M 18 + Miehet kunto pitkä  110 km (10 kierrosta) 

 

Tapahtuman aikataulu 

09.15 Tapahtumatoimisto avataan 

10.00 Juniorilähtö (8-14 vuotiaat) 

11.00 Muiden sarjojen lähtö. Erillisten ryhmälähtöjen määrä päätetään osallistujamäärän mukaan. 

11.15 Juniorilähdön sarjojen palkintojenjako 

14.00 Muiden kilpasarjojen palkintojenjako 

 

Ajanotto ja numerot: 

Kilpa- ja kuntoluokissa käytetään yhtä numerolappua ja ajanottosirua. Numero kiinnitetään 

hakaneuloilla ajopaidan vasempaan kylkeen. Numerolappua ei tule taitella, jottei näkyvyys 

heikkene. Ajanottosiru ”chip” kiinnitetään nippusiteillä pyörän etuhaarukkaan vasemmalle 

puolelle. Numerolaput ja chipit palautetaan numeroiden kanssa tapahtumatoimistoon. Kadonneista 

ja vahingoittuneista numeroista peritään 20 euroa ja vastaavasti ajanottosiruista 50 euroa. 

 

Huom! Kehotamme osallistujia tuomaan omat hakaneulat, sillä järjestäjän hakaneulat eivät 

välttämättä riitä kaikille. Järjestäjältä lainatut hakaneulat on palautettava numerolapun mukana. 

 

Pukeutuminen ja peseytyminen: 

Puku- ja pesutilat sijaitsevat tapahtumakeskuksessa ja ovat käytettävissä Montta Active Campingin 

ehtojen mukaisesti. Järjestäjä ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reitti  

Kaikissa sarjoissa lähtö- ja maalipaikkana toimii Montta Active Camping. 

 

Montan kierros, 11 km 

 
 

Liikenne reitillä: 

Ajoreittiä ei ole suljettu yleiseltä liikenteeltä. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä risteyksissä 

sekä maalialueella, mutta vastaantulevaa liikennettä ei suljeta. Tämän vuoksi tien keskiviivan 

vasemmalla puolella ei saa ajaa. Tapahtuma voidaan tarvittaessa keskeyttää pelastusviranomaisten, 

poliisin tai järjestäjien toimesta. Osallistujien tulee noudattaa järjestäjien antamia ohjeita. 

Osallistujan tulee noudattaa varovaisuutta ja huolellisuutta, sekä noudattaa liikennesääntöjä. 

 

Huoltoautot: 

Kilpasarjoihin osallistuvilla voi olla huoltoauto. Huoltoautossa tulee olla kuljettaja ja huoltaja. 

Huoltoauton korkeutta ei ole rajoitettu. Huoltoauton tulee ajaa vähintään 20 metrin päässä 

pyöräilijöiden ryhmästä. 

 

Tulospalvelu ja liveseuranta: 

Kilpa- ja kuntosarjojen tulokset sekä tapahtuman liveseuranta löytyvät ajanottopalvelun sivuilta 

(linkki - PP Timing).  

 

Tulokset tulevat myöhemmin nähtäville myös tapahtuman nettisivuille (linkki - Montan Mutkat). 

 

 

PP%20Timing
linkki

