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❖PURUVEDEN YMPÄRIPYÖRÄILY❖
Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SP:n sääntöjä, kilpailun järjestäjän ohjeita sekä Tieliikennelakia.
Kaikki kilpailijat ajavat omalla vastuullaan ja ovat velvollisia huolehtimaan vakuutusturvastaan. Tien
keskiviivan tahallisesta ylityksestä ajon aikana kilpailija voidaan sulkea pois kilpailusta. Poliisi valvoo
kilpailua ja voi puuttua siihen tarvittaessa. Kaikkien osanottajien (kilpailijat, joukkueenjohtajat ja
huoltajat) pitää tutustua ennen kilpailuja kilpailureittiin ja tähän Tekniseen oppaaseen.

1. KILPAILUORGANISAATIO

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Punkaharjun Ponsi ry/Punkaharjun Urheilijat ry
Yritystunnus 1468862-7 (Ponsi)
Osoite Salkoniemenkatu 13 58500 Punkaharju
TUOMARINEUVOSTO
Ylituomari Markku Nieminenp. 0400 7343755
Tuomari Pentti Muukkonenp. 044 5074494
TuomariVeijo Kaikulap. 044 9855368
KILPAILUN VASTUUHENKILÖT
Kilpailunjohtaja 3.8.2019 Tommi Nevalainen p. 050 5939932
Kilpailunjohtaja 4.8.2019 Janne Naukkarinen p. 040 351 9322
Kilpailunsihteeri Veijo Laukkanen, p. 050 464 6500
Lähettäjä Veijo Laukkanen p. 050 464 6500
Tulospalvelu Alge-Timing Pekka Nikula , puh. 044 429 436, pekka.nikula@ylivieska.fi
Ajanotto- ja maalikamera Markku Nieminen
Ratamestari Tommi Nevalainenp. 050 5939932
HUOLTO/PERÄAUTOT:
-

130 KM Juuso Laukkanen p. 050 464 6502
110 km Kyösti tiainen p. 040 540 1006
50 km Joni Heiskanen p. 050 554 0510

ENSIAPU
Ensiapu lähtö- ja maalipaikalla sekä Tuomari auton matkassa 110 km lenkillä: Yhteys kilpailunjohtaja
Janne Naukkarinen p 040 351 9322
Päivystyspoliklinikka: Savonlinnan keskussairaala SOSTERI, yhteispäivystys Keskussairaalantie 6,
57120 Savonlinna,puh. 015 527 7777
Yleinen hätänumero: puh. 112

2. KILPAILUKESKUS
Matkailukeskus Harjun Portti, Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju.

KILPAILUTOIMISTO
Avoinna: klo 7.30 – 16.00
Matkailukeskus Harjun Portinpiha-alue, Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju.
Mika Heikkonen p. 050 598 8046. Esko Oksa p. 050 391 4288
KILPAILIJOIDEN PUKU- JA PESEYTYMISTILAT
Matkailukeskus Harjun Portti, Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju.
SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI
Harjun Portin piha-alueen reunoilla, sekä ”yläpihalla” ns. Retretin edustalla pysäköintipaikkoja
rajoitetusti. Liikenteenohjaus parkkipaikoille.
3. KILPAILUAIKATAULU
Kaikkien sarjojen lähdöt tapahtuu Harjunportin piha-alueelta, maali sijaitsee kaikissa sarjoissa
Punkaharjun harjualueella, lähellä ns. Runebergin kumpua.Maalin jälkeen 150 m päässä huoltopiste
jossa maalikuittaus, numerolappujen palautusja juomapiste.
Kaikissa sarjoissa lähtö tapahtuu etu auton takaa aluksi rauhallisella vauhdilla ohjatusti ja vapaa
vauhti alkaa noin300 metrin ajon jälkeen saavuttaessa valtatie 14:sta. Etu autoa ei saa ohittaa ennen
vapaan vauhdin alkua.
klo 09.00 alkaen Juniorilähdöt
klo 09.00:
-

N/M-10, harjun tiellä8,0 km

klo 09.15:
-

M-12,N-12, Juniori Mini Puruvesi,1 kierros13 km

-

M-14, N-14, N-162 kierrosta 25 km

klo 10.45 alkaen Puruveden ympäripyöräily
klo 10.45:
-

M-yleinen, 130 km

klo 11.30:
-

M-18, N-yleinen, M-40, M-50, M-60, M ja N kunto, 110 km

klo 11.40:
-

M-16, N-18, N-40, N-50, M-70, M ja N retki, 50 km

Aamupäivän palkinnot jaetaan noin klo 10.30. Iltapäivälähtöjen palkintojenjako n. 60 minuuttia 110
km sarjan maaliin tulon jälkeen Kilpailutoimiston luona
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS
Klo 08.30 aamupäivän lähdöt ja 10.15myöhemmät lähdöt (telttakatoksen) luona Harjun Portin pihaalueella.
Joukkueenjohtajien kokoukseen toivotaan edustajaa kaikista kilpailuun osallistuvista seuroista.
4. KILPAILUREITIT (kartathttps://punkaharjunurheilijat.sporttisaitti.com/pyoraily/sivujen lopussa)
JUNIORIEN REITIT
N/M-10
-

8 km, kulkee Punkaharjun harjualueella ja kääntyy Mustanimen kääntöpaikalla takaisin
paluu suuntaan ja palaten takaisin hieman ennen Runebergin kumpua sijaitsevaa maalia
kohti.

M-12, N-12, Juniori Mini Puruvesi
-

13 km, Punkaharjun taajaman suuntaan, kääntyen taajaman puoleisesta päästä
harjualueelle ja takaisin hieman ennen Runebergin kumpua sijaitsevaa maalia kohti.

M-14, N-14, N-16
-

25 km, Punkaharjun taajaman suuntaan, kääntyen taajaman puoleisesta päästä
harjualueelle. Harjualue poljetaan päästä päähän ja kääntyen Harjun Portin puoleisesta
päästä uudelle kierrokselle taajaman suuntaan ja lopuksi kääntyen taajaman puoleisesta
päästä harjualueelle ja takaisin hieman ennen Runebergin kumpua sijaitsevaa maalia kohti.

PITKÄ REITTI – PURUVEDEN YMPÄRIPYÖRÄILY
-

50 km-reitti kulkee Harjun Portilta Savonlinnan suuntaan, Silvolasta kääntyen kohti
Kerimäkeä, josta Ruokalahden tietä takaisin kohti Punkaharjua ja taajamaa, kääntyen
taajaman puoleisesta päästä harjualueelle ja hieman ennen Runebergin kumpua sijaitsevaa
maalia kohti.

-

110 km-reitti kulkee Harjun Portilta Savonlinnan suuntaan, kääntyen n. 3,5 km ajon jälkeen
oikealle Ruokolahdentielle ja kohti Kerimäkeä. Kerimäeltä pyöräillään kohti Villalaa, josta
Neste huoltoaseman jälkeen heti oikealle kohti Kesälahtea ja 6-tietä. 6-tietä pyöräillään n.
12.5 km jonka jälkeen käännytään oikealle, tielle 479 josta kohti Punkaharjun
taajamaa,taajaman liikenneympyrästä käännytään oikealle ja kohti harjualuetta ja hieman
ennen Runebergin kumpua sijaitsevaa maalia kohti.

-

130 km-reitti kulkee Harjun Portilta Savonlinnan suuntaan, kääntyen n. 3,5 km ajon jälkeen
oikealle Ruokolahdentielle ja kohti Kerimäkeä. Kerimäeltä pyöräillään kohti Puhosta ja 6tietä. 6-tietä pyöräillään n. 31.5 km jonka jälkeen käännytään oikealle, tielle 479 josta kohti
Punkaharjun taajamaa,taajaman liikenneympyrästä käännytään oikealle ja kohti harjualuetta
ja takaisin hieman ennen Runebergin kumpua sijaitsevaa maalia kohti.

5. VAKUUTUKSET JA VAHINGOT
JÄRJESTÄJÄN VAKUUTUSTURVA
Suomen Pyöräily ry:n ja Pohjola-Vahinkovakuutusyhtiön sopima urheilun Tuplaturvavakuutus on
voimassa 1.1.- 31.12. 2019 ja se kattaa Suomen Pyöräily ry:n
jäsenseurojentoiminnanvastuuvakuutuksen sekävapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset.
Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa seuroissa vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia
tapaturmia. Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
Tapaturma voisattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa ja kilpailujen
järjestelytehtävissä. Myösmatkalla "vapaaehtoistyöhön" sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen
piiriin. Vakuutuksesta ei korvatatapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
Tapaturmavakuutuksessa onvakuutettuna alle 75-vuotiaat.
Toiminnanvastuuvakuutus
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot,joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun
toimeksiannostavapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän
vastuun esimerkiksileireillä ja kilpailuissa. Vastuuvahingon vahinkotunnus on 12-1050-9397-1.
Suomen Pyöräily ry on maksanut vakuutuksen jäsenseurojensa puolesta. Punkaharjun Ponsi ry on
SuomenPyöräily ry:n jäsenseura.
KILPAILIJAN VAKUUTUSTURVA
Suomen Pyöräilyn lisenssin haltija vastaa vakuutusturvastaan ja on yksin vastuussa aiheuttamastaan
onnettomuudesta ja seuraamuksista. Lisenssin haltija on vastuussa myös kolmannelle osapuolelle
aiheuttamistaan seuraamuksista. (Sääntökohta 1.1.006N)

6. KILPAILIJAT
ILMOITTAUTUMINENhttps://punkaharjunurheilijat.sporttisaitti.com/pyoraily/

Avoimiin TUL:n pyöräily mestaruuskilpailuihin tulee ilmoittautua viimeistään 31.7.2019 klo 23.59.
Linkki ilmoittautumiseen on Punkaharjun Urheilijat nettisivuilla TUL-mestaruuskilpailut linkin kautta.
Puruveden ympäripyöräily kunto- ja retkiajo (50 km ja 110 km) ilmoittaudutaan Punkaharjun
Urheilijoiden netti sivujen kautta erillisellä kaavakkeella tai viimeistään paikan päällä.
KILPAILUMAKSUT
Avoimien TUL:n pyöräily mestaruuskilpailuiden kilpailumaksu on 20€ alle N/M10-16 sarjoissa ja
muilta 45 €/kilpailija.Kilpailumaksut on maksettavailmoittautumisen yhteydessä. Myös
kilpailulisenssi tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä, joten maksalisenssi ennen
ilmoittautumista.
Puruveden ympäripyöräily kunto- ja retki ajon maksu on ennakkoilmoittautuneille (31.7.2019 klo
23.59 mennessä) 45 € ja jälki ilmoittautuessa paikanpäällä 60 €. Juniori Mini Puruvesi on maksuton.
KILPAILUASUT
Avoimen TUL pyöräily mestraruuskilpailijan on käytettävä seuransa/joukkueensa virallista
edustusasua kilpailun aikana. Osanottajien onkäytettävä hyväksyttyä jäykkärakenteista kypärää.
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumeroita ei saa taittaa tai turmella. Kilpailussa on käytössä yksi numero, jotka
kiinnitetäänvasempaan kylkeen. Kilpailunumeron pitää olla näkyvissä myös käytettäessä tuuliliiviä
taisadetakkia. Kilpailija, jonka numeroa ei näy voidaan sijoittaa ryhmänsä viimeiseksi.
LÄHTÖ JA MAALIKUITTAUS
Kilpailijoiden pitää olla lähtöpaikalla vähintään 15 minuuttia ennen lähtöä. Lähtökuittaus tehdään
kirjallisesti lähtöalueella. Maaliintulon jälkeen numerolappujen palautus (150 m) ns. Runebergin
kummun huoltopisteellä.
KESKEYTTÄMINEN
Kilpailijan keskeyttäessä kilpailun hänen tulee ilmoittaa siitä kilpailun tuomareille tai kilpailutoimistoon.
TUUMATARKASTUS
Nuorten luokkiin kuuluville pyöräilijöille suurin sallittu välitys on:
Luokka välitys Luokka välitys Luokka välitys
N/M-18 793 N/M-16 710 N/M-14 669
N/M-12 610 N/M-10 610
Lisenssiajajien tuumatarkastus on pistokokeina lähtöpaikan välittömässä tuntumassa.

7. KILPAILIJOIDEN HUOLTO
HUOLTOAUTOT
Kaikkien, jotka haluavat huoltoauton kilpailuun on osallistuttava joukkueenjohtajien kokoukseen,
jossakerrotaan tarkemmin erityismääräyksistä ja/tai muutoksista ohjeisiin. Huoltoautojen
joukkueenjohtajilla jamekaanikoilla pitää olla vähintään huoltajakortti.
Huoltoautot ryhmittyvät numerojärjestykseen Harjunportin pihalle vähintään 10 minuuttia ennen
lähtöä.
Huoltoauton suurin korkeus saa olla 166 cm, korkeammat huoltoautot sijoitetaan kolonnan
viimeisiksi. Joshuoltoauton kuljettaja ei noudata kilpailun sääntöjä ja määräyksiä tai tieliikennelakia,
voidaan hänet poistaakilpailun huollosta. Huoltoauton kuljettajalla ja mekaanikolla pitää olla
huoltaja- tai kilpailijalisenssi.
Huoltoauto ei saa ohittaa tuomari autoa ilman tuomarin lupaa. Kaikki liikenne huoltoauto
kolonnassa onilmoitettava radioilla, sillä reitti on kapea ja mutkainen. Kun ilmoitukset tehdään
radiolla; kaikkikolonnassa tietävät varautua muutoksiin ja väistää takaa tulevia. Kaikki turha
keskustelu kilpailukanavallaon kielletty.
Liikkuvasta autosta kiinnipitäminen ei ole sallittu missään olosuhteissa.
Huoltoautojen numerot arvotaan joukkueenjohtajien kokouksessa.
Maaliin tultaessa huoltoautot eivät saa pysähtyä maalialueelle, vaan noin 1km päässä olevalle
huoltolevikkeelle.
Kilpailujen jälkeen lounas Harjunportin ravintolassa kuuluu osallistumismaksun hintaan.
Lähtökuittauksen yhteydessä jaetaan lounaslippu.
VÄLINEHUOLTO
Välinehuollon tulee tapahtua aina pientareella tai tien oikeassa reunassa.

8. LÄÄKINTÄHUOLTO JA DOPINGTESTAUS
ENSIAPU
Ensiapuhenkilö ja ensiapulaukku on maalialueella. Onnettomuustilanteen sattuessa on syytä ottaa
välittömästi yhteys pelastuslaitoksen numeroon 112.
Päivystyspoliklinikka: Savonlinnan keskussairaala SOSTERI, yhteispäivystys Keskussairaalantie 6,
57120 Savonlinna, puh. 015 527 7777
DOPINGTESTAUS
Kilpailujen mahdollinen dopingtestaus tapahtuu Harjunportissa.

9. KILPAILURADIO
Yhteislähtökilpailuissa huoltoautossa tulee olla VHF-kilpailuradio. Vaatimus on ehdoton, ilman
toimivaa radiota ei huoltoautolle anneta paikkaa kolonnassa. Turha radion käyttö on rike.
Kilpailijoilla ei saa olla radioita.
10. PALKINNOT JA PALKINTOJENJAKO
Aamupäivän palkinnot jaetaan noin klo 10.30. Iltapäivälähtöjen palkintojenjako n. 30 minuuttia 109
km sarjan maaliin tulon jälkeen Kilpailutoimiston luona
Kilpailujen palkintojenjakoon on osallistuttava seuran virallisessa asussa. Kilpailussa palkitaan
kolme parasta kaikissa sarjoissa sekä kultasen kammen osakilpailussa palkitaan kaikki osallistujat.
11. TULOSPALVELU
Kilpailun jälkeen täydelliset tulokset julkaistaan Punkaharjun Urheilijat ry:n internetsivuilla:
https://punkaharjunurheilijat.sporttisaitti.com/pyoraily/
sekä pyöräilyn tulospalvelussa http://www.tulospalvelu.profiili.fi

