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MAASTOPYÖRÄILYN XCE / XCO
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
21.-22.7.2018
Kilpailun järjestäjä Team Velo Cycling ry
rek.no.178.462
Osoite: Väänteläntie 145, 21350 Ilmarinen
Kilpailukeskus Lietohalli
Osoite: Urheilutie 2. 21420 Lieto
Pysäköinti merkityillä alueilla.

1. Kilpailuorganisaatio
1.1. Tuomarineuvosto
Ylituomari

Raimo Kytömaa

050-434 5245

Tuomarit

Sari Jokela
Asko Angervo
Esa Lehto

040-565 4877

1.2. Kilpailun toimihenkilöt
Kilpailun johtaja
Lähettäjä
Lähdön valmistelija
Maali, Kierrosnäyttö
Ajanotto ja tulospalvelu
Sihteeri
Kuulutus
Kilpailutoimisto
Liikenteenohjaus,
pysäköinti

Samu Laine
Pekka Niemi
Jani Tulkki
Jani Tulkki
Jari Ellmen
Result Salo
Sanna-Mari Laine
Risto Törne
Sanna-Mari Laine
Heidi Grandell-Niemi
Markku Laine

050-596 8651
040-591 8181
040-154 4074

Turun alueen
yhteispäivystys TYKS
T-sairaala
(Savitehtaankatu 1,
Turku)

02-3138 800

040-577 9046
040-577 9046
040-564 2380
050-356 5622

1.3. Ensiapu
Päivystys

Sairaankuljetus
Ensiapu / maalialue
Ensiapu / reitti

112
Mika Lindgren

041-469 3955
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2. Ohjeita kilpailijoille
2.1. Yleistä
Kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SP:n sääntöjä ja
määräyksiä sekä lakia ja asetuksia sekä tästä kilpailusta annettuja ohjeita. Lisenssinhaltijat
toimivat omalla vastuullaan ja vastaavat kaikista aiheuttamistaan vahingoista. Järjestäjä
pyrkii turvaamaan kilpailun turvallisuuden, mutta onnettomuudet muun liikenteen tai
jalankulkijoiden kanssa on kilpailijan vastuulla. Kilpailijat vastaavat omasta
vakuutusturvastaan. Järjestäjä 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 kansallisen liiton (SP) ja
kansallisen Antidopingtoimikunnan asettamien dopingsääntöjen ja muiden sääntöjen sekä
määräysten alaisia. Lisenssinhaltijan tulee toimia ja käyttäytyä hillitysti, moraalisesti ja
eettisesti hyväksyttävästi.
Kilpailijoiden, huoltajien ja joukkueenjohtajien pitää tutustua kilpailuohjeeseen ennen
kilpailua.

2.2. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Kilpailuun ilmoittautuminen Lyyti-palvelun kautta 12.7.2018 mennessä. Osallistumismaksu
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Harrasteluokkaa lukuun ottamatta osallistuminen
edellyttää SP:n myöntämää kilpailulisenssiä.
https://www.lyyti.fi/reg/XCE_SM_2018_Lieto_1963
Nuoret 20€, M-Elite / N-Elite, Harraste 30 €
https://www.lyyti.fi/reg/XCO_SM_2018_Lieto_4529
N/M10-14 20€, M/N, N/M16-M60 30 €

2.3. Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto on kilpailukeskuksessa Lietohallilla.
Kilpailutoimisto on avoinna:
Lauantaina 21.7.
klo 12 - 17
Sunnuntaina 22.7.
klo 8 – 16

2.4. Pukeutuminen ja peseytyminen
Pukeutumis– ja peseytymistilat ovat kilpailukeskuksessa Lietohallilla, käynti ulkokautta
hallin päädystä. Pukuhuoneet avataan 2 tuntia ennen kilpailun alkua.

2.5. Joukkueenjohtajien kokous
Joukkueenjohtajien kokoukset pidetään Lietohallin aulassa seuraavasti:
Lauantaina 21.7.
klo 13
Sunnuntaina 22.7.
klo 9

2.6. Kilpailunumerot
Kilpailunumeroiden lunastus tapahtuu kilpailutoimistosta seuroittain. Kilpailussa käytetään
yhtä etunumeroa, joka kiinnitetään nippusiteillä ohjaustangon keskelle. Numeroa ei saa
leikata, taittaa tai millään muullakaan tavalla muokata. Numerot palautetaan kilpailun
jälkeen kilpailutoimistoon. Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 30
euroa/kpl.
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2.7. Pyörienpesu
Pyörienpesupaikka on urheilukentän huoltorakennuksen edustalla urheilukentän
etukaarteessa, XCO-kilpailun lähtöpaikan vierestä.

2.8. Roskaaminen
Kaikenlainen roskaaminen reitillä on kielletty!
Roskia varten merkitään huoltoalueen viereen kohta johon roskat voi heittää. Alue
siivotaan järjestäjien toimesta. Tuomarit ovat oikeutettuja antamaan roskaamisesta
rangaistuksia!

2.9. Muu liikenne kilpailureitillä
Kilpailureitit pyritään parhaan mukaan sulkemaan muilta kulkijoilta. Reittien joka kohtaa ei
kuitenkaan pystytä valvomaan, jolloin reitillä saattaa olla ulkopuolisia kulkijoita.
Kilpailijoiden tulee ottaa nämä huomioon.
Kilpailu voidaan tarvittaessa keskeyttää pelastusviranomaisten ja järjestäjän toimesta.
Kilpailijoiden tulee noudattaa järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailijan tulee noudattaa suurta
varovaisuutta ja huolellisuutta.
Kilpailun ollessa käynnissä harjoittelu kilpailureitillä on kielletty.

2.10. Dopingtestaus
Mahdollinen dopingtestaus tapahtuu kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa. Dopingtestiin
valittujen kilpailijoiden kilpailunumerot ja nimet ovat nähtävillä kilpailun ilmoitustaululla.
Kilpailijalla on itsellään vastuu tarkastaa, onko hänet valittu dopingtestiin.

3. XCE SM
3.1. Lähdöt
Lauantai 21.7.2018
klo14 aika-ajot

3.2. Keskeyttäminen
Ilmoittaminen

3.3. Kilpailureitti
Kilpailureitti leveää hiekkapohjaista kevyenliikenteenväylää, polkua, kalliota, lähtö ja maali
asfaltilla. Reitti on merkitty keltaisella OJ-muovinauhalla sekä opastenuolin.
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3.4. Palkinnot ja palkintojenjako
Palkinnot jaetaan kaikkien luokkien maaliintulon jälkeen kilpailukeskuksessa. N-elite ja Melite sarjassa palkitaan 3 parasta SM-mitaleilla ja voittajille puetaan mestarinpaidat.
Harraste ja nuorten luokassa palkitaan 3 parasta.

3.5. Vastalauseet
Vastalause tulee tehdä välittömästi ja se on vahvistettava kirjallisesti viimeistään 30
minuutin kuluttua kilpailujen päättymisestä. Tulosten julistaminen katsotaan käytännössä
kilpailun päättymishetkeksi.
Ainoastaan kilpailujen toimihenkilöt ja kilpailijat ovat oikeutettuja tekemään vastalauseen.
Vastalause on tehtävä kilpailun ylituomarille.

3.6. Tulokset
Kilpailun tulokset ovat nähtävillä niiden valmistuttua kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.
Tulokset ovat myös kilpailupäivän iltana nähtävillä kilpailun www-sivuilla osoitteessa
http://xcosm.teamvelocycling.fi

4. XCO SM
4.1. Lähdöt
Sunnuntai 22.7.2018
Klo 10.00
Lähtö maalialueelta

N-14
M-12
N-12
M-10
N-10

6,4 km
6,4 km
4 km
4 km
2 km

2 x 3,2 km
2 x 3,2 km
2 x 2 km
2 x 2 km
1 x 2 km

Klo 11.00
Lähtö urheilukentältä

M-16
N-18
M-14
N-16

14,4 km
14,4 km
9,6 km
9,6 km

4 x 3,6 km
4 x 3,6 km
3 x 3,2 km
3 x 3,2 km

Klo 12.30
Lähtö urheilukentältä

M-30
M-40
M-50
M-60

21,6 km
21,6 km
18 km
18 km

6 x 3,6 km
6 x 3,6 km
5 x 3,6 km
5 x 3,6 km

Klo 14.30
Lähtö urheilukentältä

M-Elite
MU-23
M-18
N-Elite
NU-23

28,8 km
25,2 km
21,6 km
21,6 km
18 km

8 x 3,6 km
7 x 3,6 km
6 x 3,6 km
6 x 3,6 km
5 x 3,6 km

Ennen kyseessä olevaa lähtöä ajajat kutsutaan lähtöalueelle yksitellen virallisen XCOcupin kokonaissijoituksen mukaisessa järjestyksessä. Kuitenkin viime vuoden SM
-kilpailujen kolme parasta kutsutaan viivalle ensimmäisinä.
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Kilpailijoiden on oltava lähtöpaikalla valmistautuneena vähintään 15 minuuttia ennen
kilpailun lähtöä. Lähtökuittaus päättyy 10 minuuttia ennen lähtöä.
Klo 10.00 tapahtuvat lähdöt lähtevät kilpailukeskuksesta Lietohallin edestä. Myöhemmät
lähdöt lähtevät urheilukentältä, 300m lähtöpaikalta.
Urheilukentältä tapahtuvat lähdöt starttaavat kentän takasuoran vierestä ja kiertävät
urheilukentän ulkoreunaa pitkin 200m jolloin saapuvat kilpailureitille. Kilpailureitiltä
oikaistaan melko nopeasti suoraan maalialueelle johtavalle tielle, josta jatketaan
normaalisti kierroksen mukaisesti.

4.2. Kierroksella ohitetut ajajat
Kierroksella jälkeen jääneiden ajajien on ajettava loppuun se kierros, jona heidät
ylösajettiin ja poistua radalta kierroksen täytyttyä maalin jälkeen.
Ylösajetut ajajat kirjataan tuloksiin siinä järjestyksessä, jossa heidät on poistettu radalta.
Lisäksi kirjataan kuinka monta kierrosta heiltä on jäänyt ajamatta.

4.3. Keskeyttäminen
Kilpailijan, joka keskeyttää kilpailun, on mentävä maalialueelle ilmoittautumaan tuomarille..

4.4. Kilpailureitti
Kilpailureitti pohjautuu edellisvuosien Lieto XCO -kilpailuiden reittiin, joka on myös pysyvä
maastopyöräilyrata Lietohallin ympäristössä. Kilpailureitti ei kulje kokonaan tuota merkittyä
reittiä pitkin vaan eroaa siitä loppuosuudella.
Reitillä on teknisiä osuuksia joissa vaihtoehtoisia ajolinjoja. Reitillä on myös osuuksia,
jotka tullaan merkitsemään leveästi jolloin ajolinjan saa valita vapaasti.
Reitit on merkitty keltaisella OJ-muovinauhalla sekä opastenuolin.
Reitin muutamat vaativat kohdat on merkitty VAARA – merkillä.
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4.5. Huolto
Varuste- ja ravintohuoltoalue löytyy Lietohallin takaa reittien kulkiessa huoltoalueen
kahdelta sivustalta mahdollistaen huoltamisen kahdessa kohtaa kierrosta.
Ruoka- ja juomahuolto on sallittu ainoastaan tällä alueella. Aluetta käytetään myös
teknistä apua varten.
Huoltoalue on merkitty Huolto alkaa - ja Huolto loppuu -kylteillä. Huoltoalueella saa olla
vain huoltajat. Ajajien ja avustajien välinen fyysinen kontakti on sallittua ainoastaan
huoltoalueella. Ruoka ja juomat on annettava ajajalle kädestä käteen joko huoltohenkilön
tai mekaanikon toimesta. Huoltaja ei saa juosta ajajan vierellä. Huoltohenkilökunta ei saa
ruiskuttaa vettä ajajien tai pyörien päälle.
Ajaja ei saa palata taaksepäin radalla päästäkseen huoltoalueelle. Ajaja, joka palaa rataa
taaksepäin huoltoalueelle, hylätään.
Tekninen apu on sallittua seuraavien ehtojen mukaisesti:
Kilpailujen aikana sallittu tekninen apu käsittää pyörän korjauksen ja osien vaihtamisen
pyörän runkoa lukuun ottamatta. Koko pyörän vaihto on kielletty ja kilpailijan on ylitettävä
maaliviiva samalla ohjaustankonumerolla, joka hänellä oli lähdössä. Teknistä apua saa
antaa ainoastaan määritetyllä huoltoalueella.
Mahdolliset varaosat ja työkalut on säilytettävä huoltoalueella. Korjaukset ja osien
vaihtamiset voidaan suorittaa joko ajajan itsensä, samaan joukkueeseen kuuluvan ajajan,
joukkueen mekaanikon tai neutraalin mekaanikon toimesta. Huoltoalueelta voidaan ajajalle
antaa mukaan pieniä osia, kuten sisärenkaita ja pieniä työkaluja. Huoltoalueilla tapahtuvan
teknisen avun lisäksi huoltoalueiden ulkopuolella annettu tekninen apu on sallittu
ainoastaan saman seuran samassa sarjassa ajavien kilpailijoiden välillä. Ajajat voivat
kuljettaa mukanaan työkaluja ja varaosia edellyttäen, että nämä eivät aiheuta vaaraa
ajajalle itselleen tai muille.
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4.6. Palkinnot ja palkintojenjako
Palkinnot jaetaan kaikkien luokkien maaliintulon jälkeen kilpailukeskuksessa. Kussakin
sarjassa palkitaan 3 parasta SM-mitaleilla. Naisten elite, miesten elite ja U23-sarjoissa
voittajille puetaan mestarinpaidat.
Palkintojenjaossa tulee kilpailijoiden esiintyä seuran virallisessa edustusasussa.

4.7. Vastalauseet
Vastalause tulee tehdä välittömästi ja se on vahvistettava kirjallisesti viimeistään 30
minuutin kuluttua kilpailujen päättymisestä. Tulosten julistaminen katsotaan käytännössä
kilpailun päättymishetkeksi.
Ainoastaan kilpailujen toimihenkilöt ja kilpailijat ovat oikeutettuja tekemään vastalauseen.
Vastalause on tehtävä kilpailun ylituomarille.

4.8. Tulokset
Kilpailun tulokset ovat nähtävillä niiden valmistuttua kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.
Tulokset ovat myös kilpailupäivän iltana nähtävillä kilpailun www-sivuilla osoitteessa
http://xcosm.teamvelocycling.fi

5. VASTUUT JA VAKUUTUKSET
5.1. Järjestäjän ja kilpailijan vastuu
SP:n alaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvan kilpailijan, toimihenkilön, huoltajan tai
kilpailuun muulla tavalla osallistuvan on noudatettava säädettyjä ja annettuja lakeja,
asetuksia, sääntöjä ja määräyksiä.
Kilpailutapahtumaan osallistuvat ovat vastuussa itselleen tai muille aiheuttamistaan
seuraamuksista. Kilpailijoiden, kilpailun järjestäjien ja muiden kilpailuihin osallistuvien tulee
vastata vakuutusturvastaan.

5.2. Järjestäjän ja kilpailijan vakuutukset
Kilpailijat ja muut kilpailuihin osallistuvat vastaavat vakuutusturvastaan.
Järjestäjillä on viranomaisten edellyttämä vastuuvakuutus jonka on vakuuttanut Suomen
Pyöräilyn kaikkiin kilpailutapahtumiin 2018.
Suomen Pyöräilyn kilpailulisenssin haltija vastaa itse vakuutusturvastaan ja on yksin
vastuussa aiheuttamastaan onnettomuudesta ja seuraamuksista. Lisenssin haltija on
vastuussa myös kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan seuraamuksista.

5.3. Toiminnan vastuuvakuutus
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja
esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvasuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen
kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot.
Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.
Suomen Pyöräily ry. on maksanut vakuutuksen jäsenseurojen puolesta.
Team Velo Cycling ry on Suomen Pyöräily ry:n jäsenseura.

