TEKNINEN OPAS
Liakan tempo
2.7.2011

SISÄLLYSLUETTELO:
1. Kilpailun toimihenkilöt
2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille
3. Kilpailu
4. Liitteet
- kartat
- kilpailunumeron kiinnittäminen
- lähtöluettelot

Kilpailun järjestäjä:

Alatornion Ahjo

Kilpailukeskus:

Liakka, lähtö- ja maalialue Os. Aapajoentie Tornio

1. KILPAILUN TOIMIHENKILÖT
Tuomarit:

Seppo Näätsaari

p. 040-5848653

Kilpailun johtaja:

Matti Purtanen

p. 041-4310716

Lähettäjä:

Pentti Sorri

Tuumatarkastus:

Olavi Tenno

Kierrosnäyttö:

Pentti Sorri

Maalituomarit:

Pentti Rahkala

Ajanotto:

Pentti Sorri p.0400-693961

Sihteerit:

Ulla Salmi, Hannele Kenttä p.040-7247985, 050-4392354

Ilmoittauminen

Ulla Salmi p.040-7247985 ullasalmi@suomi24.fi

Kuulutus:

Olavi Stoor

Ratamestari:

Olavi Stoor

Kilpailukanslia:

Liakka, lähtö-ja maalialue Aapajoentie

Liikenteenohjaus:

Ilpo Pursiainen

Lääkäri:

Tornion terveyskeskus + 112
Sairaalakatu 1
95400 Tornio
p. 016-43211
Marko Baas, ensiapu

2. OHJEITA KILPAILIJOILLE JA HUOLTAJILLE
Yleistä:
Kilpailijoiden, huoltajien ja toimihenkilöiden on noudatettava UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja
määräyksiä sekä lakia ja asetuksia ja lisäksi 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 ovat kilpailijoiden 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 (SPU) ja kansallisen Antidopingtoimikunnan asettamien dopingsääntöjen ja
muiden sääntöjen sekä määräysten alaisia. Lisenssinhaltijan tulee toimia ja käyttäytyä hillitysti,
moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävästi.
Kilpailukanslia:
Kilpailukanslia Liakassa lähtö- ja maalialueella, avataan lauantaina 4.7. kello 10:00
Kilpailunumerot:
Kilpailunumeroiden lunastus tapahtuu kilpailukansliasta. Kilpailunumerot kiinnitetään oikeaan
kylkeen sivusaumaan ja lonkkaan taskun päälle. 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, numerolaput irrotetaan ja palautetaan maalituomarille.
Kadonneista ja vahingoittuneista numeroista peritään 20 euroa/pari.
Ajoasut ja varusteet:
Kilpailijoiden tulee käyttää sääntöjen edellyttämiä ja hyväksyttyjä ajoasuja ja varusteita. Ajaja voi
(juniorit) käyttää lähdöissä 1-4 enimmillään niitä välityksiä, jotka sääntöjen mukaisesti ovat
suurimmat sallitut välitykset hänen omassa luokassaan.
Tuumatarkastus:
Juniorien sarjoissa (M/N 10-18) kilpailijat huolehtivat, että pyörille tehdään tuumatarkastus
lähtöpaikalla ennen lähtöjä.

Liikenne kilpailureiteillä:
Kilpailurataa ei ole suljettu muulta liikenteeltä. Tien keskiviivan vasemmalla puolella ei saa ajaa.
Liikenteenjakajia ja keskikorokkeita ei saa ohittaa väärältä puolelta. Maalisuora suljetaan
vastaantulevalta liikenteeltä maaliin tultaessa. Kilpailu voidaan tarvittaessa keskeyttää
pelastusviranomaisten ja järjestäjien toimesta. Kilpailijoiden tulee noudattaa järjestäjien antamia
ohjeita. Kilpailijan tulee noudattaa suurta varovaisuutta ja huolellisuutta sekä noudattaa
liikennesääntöjä ja –asetuksia.
Huoltoautot:
Huoltoautoja voivat joukkueet järjestää itse. Huoltoauton suurin korkeus saa olla 160 cm. Jos
huoltoauton kuljettaja ei noudata kilpailun sääntöjä ja määräyksiä tai tieliikennelakia, voidaan hänet
poistaa kilpailun huollosta.
Tuomareiden kokous:
Tuomareiden kokous pidetään lauantaina lähtö- ja maalialueella Liakassa klo 10.00.
Joukkueenjohtajien kokous:
Joukkueenjohtajille varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä klo 10.30 lähtien
Palkintojenjako
Liakassa kisojen päätyttyä

Kilpailun tulokset
Tulokset nähtävillä maalialueella sekä kilpailukansliassa. Viralliset tulokset 1 kpl/seura
kilpailukansliasta.

1. JOUKKUETEMPO 2.7.2011 klo 12:00
Tornio
Joukkuetempo 30 km nelimiehisin joukkuein 3 minuutin välein
max. 2 joukkuetta/seura
Sarjat:
miehet M -18, Elite/kilpa, -40, -50
Lähtöpaikka: Torniosta valtatietä 21 pohjoiseen n. 8,5 km, K-kauppa Timpan torin
jälkeen oikealle Arpelaan menevälle tielle.
N. 8 kilometrin jälkeen vasemmalle Kuusimaata kohti n. 2 km.
Maali:
Sama kuin lähtöpaikka. Kierros ajetaan myötäpäivään.

2 TEMPO 2.7.2011 klo 13:00
Tornio
Henkilökohtainen aika-ajo 15 km väliaikalähdöllä minuutin välein
Sarjat:
M -18, Elite/kilpa, -40, -50 -60 -70
_Lähtö ja maali samat kuin joukkuetempossa

3 MAANTIEAJO 2.7.2011 klo 14.00
Tornio
Yhteislähtö 15-60km
Sarjat 15km M/N -8, -10, N12
30km M12, N12
45km M14, N16
60km M16, N18, N Elite
Lähtö ja maali samat kuin 1-2 osakilpailuissa

