RUSKON TEMPO 8.9.2018 KILPAILUOHJEET
Kilpailuissa noudatetaan UCI:n, Suomen Pyöräilyunioni ry:n kilpailusääntöjä, sekä näitä
kilpailuohjeita. Ajajien tulee noudattaa myös asiaan kuuluvia yleisiä lakeja, asetuksia, sääntöjä
ja määräyksiä (kuten liikennesääntöjä) sekä kilpailun järjestäjien antamia ohjeita.
Joukkueenjohtaja (eli kilpailunumerot ja nämä ohjeet vastaanottanut) on velvollinen
selvittämään näissä kilpailuohjeissa annetut tiedot, ohjeet ja määräykset muille joukkueen
jäsenille
(ajajat, huoltajat, jne).
Kilpailuluokat ja matkat
Kilpailu alkaa klo 11.00.
10 km; N-10, M-10, N-12, M-12, N-14, M-75, M-80
20 km; M-14, M-16, N-16, M-18, N-18, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70,
N-30, N-40 ja N-50, Naiset, Miehet
Ilmoittautumiset (maksu sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä)
Viimeistään 2.9.2018:
https://pyora68.tapahtumiin.fi
Ilmoittautumismaksut:
N-10, M-10, N-12, M-12, N-14 ja M-14: 12 euroa
N-16, N-18, N-30 - N-50, Naiset, M-16, M-18, M-40 – M-80, Miehet: 22 euroa
Kilpailukeskus on Ruskon koulukeskus (Talkootie 2, 21290 Rusko).
Kilpailuaikataulu:
Kilpailutoimisto aukeaa
9:30
Tuomarineuvoston kokous
9:45
Joukkuejohtajien kokous
10:00
Kilpailut alkavat
11:00
20 km lähtö
12:00
Huoltoautot
Huoltoautossa tulee olla kuljettaja sekä mekaanikko ja toisella pitää olla joko mekaanikko-,
,kilpailija - tai tuomarikortti.
Auto on varustettava numeroilla Etu- ja takalasiin. Numero on sama kuin kilpailijan numero.
Huoltoauton numerot saa kilpailutoimistosta.

Huoltoautot järjestäytyvät lähtöjärjestykseen lähtöalueelle ja siirtyvät siitä lähtökynnykselle
lähtölavan taakse.
Ravintohuolto ei ole sallittu. Kilpailijan tullessa maaliin huoltoautojen pitää jatkaa suoraan
lähtö/maalialueen ohi.
Kilpailunumerot
Kilpailunumerot luovutetaan seuroittain osanottomaksuja vastaan.
Kilpailunumero kiinnitetään KESKELLE alaselkään niin että on takaa nähtävissä,
vähintään neljällä hakaneulalla kulmistaan.
Numerot palautetaan niille osoitettuun paikkaan.
Palauttamattomista kilpailunumeroista peritään seuralta 40 euroa kpl.
Lähtö
Ajajan tulee olla lähtöalueella kolme minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä lähtöaikaansa.
Tuumatarkastus on 15 minuuttia ennen lähtöä. Jokaisen ajajan pyörä myös mitataan ja
punnitaan. Lähtökomento kuuluu: 30 sekuntia, 15 sekuntia, 5, 4, 3, 2, 1, lähtömerkki!
Muita ohjeita
Tuumatarkastuksessa nippusiteitä ja lukituksia ei sallita, pyörissä pitää olla sääntöjen
mukaiset hammasrattaat.
Kilpailijoiden tulee ajaa ehdottomasti tien oikeassa reunassa, mikäli poliisiviranomaiset
tai käsiliikennemerkein varustetut liikenteenohjaajat eivät toisin määrää.
Kilpailureitti
Lähtö on Ruskon keskustassa Knaapintiellä. Kaikki luokat ajavat Vahdontietä Vahdon suuntaan.
20 km matkalla kääntöpaikka on heti Vahdon keskustan jälkeen, juuri ennen
Paattistentien risteystä.
Maali on Ruskon keskustassa Vanhatiellä kilpailukeskuksen edessä.
Reitillä lämmittely AJOTIELLÄ on kilpailujen aikana kielletty.
Reittimerkinnät
Kääntöpaikkoja edeltävät opasteet: kääntö 500 m.
Kääntöpaikan jälkeen opasteet ovat 9 km 8 km 7 km 6 km 5 km 4 km 3 km 2 km 1 km 500 m
maaliin.
Palkintojen jako
Palkintojen jako lähtöjärjestyksessä
M-80 - Naiset
M-70 - M-40
M-18 ja miehet
Kilpailujen johto pidättää oikeuden muuttaa palkintojen jaon ajankohtaa olosuhteista riippuen.
Luokittain kolme parasta saa palkinnon.
Kilpailun johtaja .
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