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SM-KRITERIUM 
 
PERJANTAINA 6.7.2018 KLO 14:00 
TIKKURILA, VANTAA 
 
 
 
 
 
YLEISTÄ  
Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SP:n maantiepyöräilysääntöjä. 

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaa itse omasta 
vakuutusturvastaan. Tapahtuman järjestäjällä on vastuuvakuutus. 

 
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 
Idrottsklubben-32 

 
KILPAILUPAIKKA 
Heurekan alue, Tikkurila, Vantaa 
 
Kilpailutoimisto: Heurekan piha-alueella, Kuninkaalantie 5, 01300 Vantaa  
 
Kilpailupaikan pysäköinti: Autojen pysäköinti Heurekan yleisöpaikoitukseen, 
Kuninkaalantie 5, 01300 Vantaa. Heurekan rakennuksen taka-alue on kiellettyä aluetta.  

 

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT 
 
Kilpailualueelle on varattu seinällisiä telttoja pukuhuoneiksi sekä ulkowc:tä. Urheilijoita 
varten nämä sijaitsevat urheilijaverrytteöyalueella Heurekan paikoitusalueen puolella.  
Suihkuja ei ole käytettävissä.  
 
 
KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT 
 
Ilmoittautuminen kaikkiin luokkiin tapahtuu Hobbydeedin linkin kautta:  
HOBBYDEED-linkki 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.7.2018 
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AIKATAULU, KILPAILULUOKAT JA MATKAT 

 
klo 13:00 joukkueenjohtajien kokous Heurekan kahviossa.  

klo 13:00-14:00 korttelirata tutustumis- ja veryttelykäytössä urheilijoille 

klo 14:00  N Elite + U19, 30min + viisi kierrosta 

klo 15:10  M Elite + U19, 60min + viisi kierrosta 

klo 16:25-16:55 korttelirata tutustumis- ja veryttelykäytössä junioreille 

klo 16:00  Palkintojen jako (Elite ja U19) 

klo 17:00  N10, N12 ja M10, 10 min + kolme kierrosta 

klo 17:30  N14, N16 ja M12, 20 min + kolme kierrosta 

klo 18:10   M14 ja M16, 30 min + kolme kierrosta 

klo 18:50  Palkintojen jako (N/M10-16)  

Kultainen Kampi Cup lähtöjä ja luokkia voidaan tarvittaessa yhdistää. 

 
KILPAILUNUMEROT 
Kilpailunumerot haetaan kilpailutoimistosta. Numerot tulee palauttaa kilpailun jälkeen 
kilpailutoimistoon. 

Kilpailunumero kiinnitetään oikeaan lonkaan ja oikeaan kylkeen siten, että se on helposti 
luettavissa.  
 

Ajanoton siru kiinnitetään etuhaarukan oikealle puolelle.  

 

KILPAILUREITTI JA REITTIIN TUTUSTUMINEN 
SM-kriteriumin reitti:  
 
Lähtö on Heurekan edustalta ja neutraaliajo jatkuu hiekkatien päähän saakka. Maali 
sijaitsee nousevan väylän 1/3 osaa ylös. Maalisuoran jälkeen turva-alue jatkuu aukion yli 
kohti nurmikkoa.  
 
Reitti kulkee Heurekan edestä vastapäivään alikulkutunneliin, josta Tikkurilan maalitehtaan 
ja joen väliselle hiekkatielle Kuninkaantielle saakka, kääntyen vasemmalle Tikkurilantielle 
autokaistalle. Tämän jälkeen siirtyy bussipysäkin kohdalta Ratatien risteyksen jälkeen 
oikealle kevyenliikenteenväylälle ja laskee kevyen liikenteen väylää alas kääntyen 
vasemmalle alikulkutunneliin ja puusillan yli. Maalisuoralta käännytään vasemmalle uudelle 
kierrokselle. 
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Kilpailureittiin tutustuminen kilpailupäivänä klo 13:00-14:00. Sekä Kultainen Kampi Cup – 
luokille M Eliten jälkeen, noin klo 16:25-16:55.  

Kilpailureitti on koostuu kestopäällystetiestä sekä parin sadan metrin pituisesta 
hiekkatieosuudesta. Profiililtaan reitti on tasainen. Reitin pituus n. 1 km ja sitä kierretään 
vastapäivään.  
 
Kilpailureitiltä on suljettu muulta liikenteeltä koko kilpailun ajan. (Vain Kuninkaantieltä 
päästetään autoja kulkemaan ohjatusti.) Reitillä on liikenteenohjaajat. 

 

LÄHTÖ, MAALI JA VÄLITYSTEN TARKISTAMINEN 

Lähtö- ja maalipaikka sijaitsee Heurekan etuovien edessä. Lähtöpaikalla on oltava 15 
minuuttia ennen luokkansa merkittyä lähtöaikaa. Lähtöalueelle ryhmitytään luokittain ja 
lähtö tapahtuu yhteislähtönä.  

Kilpailu ajetaan linja-ajona. Kierroksella kiinniajetut poistetaan radalta maalisuoran jälkeen 
(turva-alue). 

Kilpailun keskeyttäminen on ilmoitettava ratavalvojalle tai ylituomarille. 
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RAVINTO- JA TEKNINENHUOLTO 

Ravintohuolto ei ole sallittua. Tekninen huolto sallittu vain merkityllä huoltoalueella. 
Huoltoalue sijaitsee maalisuoran jälkeisen turva-alueen reunassa. Välinerikon sattuessa 
tuomari voi antaa kilpailijalle tarvittaessa neutraalikierroksen. 

Roskaaminen kielletty 50 euron sakon uhalla. 

 

ENSIAPU 

Kilpailun maalialueella on ensiaputaitoinen henkilö. Lisäksi reitillä kiertää 
ensiapuhenkilökuntaa pyörillä. Ratavalvojilla on puhelinyhteys ensiapuhenkilökuntaan. 
Lähin sairaala on Peijaksen sairaala (Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa, p. 09 4711). 

 

PALKINTOJEN JAKO 

Palkintojen jako tapahtuu maalialueen läheisyydessä välittömästi tulosten valmistuttua.  

Kaikissa sarjoissa kolme ensimmäistä palkitaan. 

  
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS                                         

Joukkueenjohtajien kokous järjestetään klo 13.00 Heurekan kahvilassa. 

 
KILPAILUORGANISAATIO 

Kilpailun järjestäjä: Idrottsklubben-32 

Ylituomari:  Jouni Luukkanen 

Kilpailun johtaja: Juha Aintila 

Kilpailukanslia: Kilpailualueella  

        

 
TULOKSET 

Tulokset ovat nähtävissä ilmoitustaululla. 

 

LISÄTIETOJA 

Idrottsklubben-32 https://ik-32.org/  

Juha Aintila p.040 5488494, juha.aintila@pyoraily.fi               

 


