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TERVETULOA TURKUUN
Junioreiden Kupittaa Velo GP -sarja on Turun Urheiluliiton kaudelle 2017 luoma nuorten
kilpailusarja, joka tulee kesän 2019 aikana käsittämään 2-3 osakilpailua. Kilpailujen luonne on
harjoituskilpailujen omainen, jossa opastamme, autamme ja opetamme nuoria
kilpailijoitamme.
Velodromi on ajo- ja oppimisympäristönä turvallinen, koska kaikki pyöräilevät kilpaa samaan
suuntaan ja autoja tai muita vastaavia ulkoisia tekijöitä ei radalla tule vastaan.
Tavoitteenamme on, että pelkkien kilpailulähtöjen järjestämisen sijaan opetamme myös
nuorille niitä tietoja ja taitoja, joita ratapyöräilyssä tarvitaan.
Järjestämme alkuun ainoastaan ryhmälähtökilpailuja. Tällä pyrimme tuomaan ryhmässä
ajamista tutuksi nuorille ajajillemme. Kilpailumatkat pidämme suhteellisen lyhyinä, jotta
voimme yhden kilpailupäivän aikana ajaa useampia lähtöjä. Näin yksittäinen lähtö ei määritä
koko päivän kulkua kilpailijalla, vaan yrittämistä ja onnistumisia on mahdollista kokea
useammin kilpailupäivän aikana.
Yhdistämme kilpailuissamme tytöt ja pojat samoihin lähtöihin ikäluokkia sekoittaen.
Tavoitteemme on saada vähintään 12 ajajan lähtöjä aikaiseksi, jotta ryhmälähtöjen luonne
toteutuu. Rajoitamme käytettäviä välityksiä yhteisissä sekalähdöissä, jotta ajajien väliset ikäja tasoerot tasoittuvat.
Kevään ensimmäinen kilpailu ajetaan kaikkien osallistujien osalta maantiepyörillä lukituin
välityksin!
Velo GP#4 on osa Suomen Pyöräilyn Kultainen Kampi -cupia. KK-lähtönä ajetaan tempo.
Mikäli voimme auttaa ennen kilpailua, olkaa yhteydessä.
Tervetuloa Turkuun!

Mika Simola
Turun Urheiluliitto
pyoraily@turunurheiluliitto.fi
+358 40 5953 283

2

KILPAILUOHJE

KUPITTAA VELO GP#4

Versio 18.4.2019

YLEINEN INFORMAATIO
Järjestäjä

Turun Urheiluliitto

Lajit

Linja-ajo, Pisteajo, Tempo, Team Sprint, Superlap, Pudotusajo, Keirin

Kilpailupaikka

Kupittaan Velodromi
Hippoksentie 12 20540 TURKU

Rata

333m, asfalttipinta, uusittu 2014

Kilpailupäivä

Lauantai 4.5.2019

Kilpailumaksu

20€

Sarjat

N/M10 - N/M16 ikäluokkia tarpeen mukaan yhdistäen. Kilpailunjohdon
asettama rajoitettu välitys.

Huomiot

Kilpailu vain maantiepyörillä

Ilmoittautuminen

Alkaa 20.4.2018
Päättyy keskiviikkona 1.5.2018 23:59.
sähköpostilla pyoraily@turunurheiluliitto.fi

Lähtölistat & tulokset

http://www.turunurheiluliitto.fi/pyoraily/kilpailut/bikeshopfi-velo-gp

Yhteydenotot

pyoraily@turunurheiluliitto.fi

Aihetunniste

#bikeshopvelogp
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KILPAILUN HENKILÖSTÖ
Kilpailunjohtaja

Mika Simola, Turun Urheiluliitto

Sihteeri

Lauri Seppä

Lähettäjä

Mika Simola

Kierroslaskenta

Eeli Sallow

Tuomari

Mika Simola

Maalikamera

Sami Aura

Maalituomari 1

Sami Aura

Maalituomari 2

Akseli Lindgren

Tulokset

Sami Aura

Pyörätarkastus

Eeli Sallow, Robin Aimi

Derny

Mauno Uusivirta

Ensiapu

Linnea Louhi

Kulku velodromille
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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen ennakkoon sähköpostilla pyoraily@turunurheiluliitto.fi
Ilmoittautuminen tulee tehdä tiistaina 1.5.2019 23:59 mennessä.
Kilpailumaksu 20€ maksetaan tasarahalla kilpailupäivänä kilpailupaikalla osoitetussa
paikassa.
Kilpailut ovat avoimet kaikille N/M10 - N/M16 ajajille.
Jokaisella osallistujalla tulee olla voimassa oleva Suomen Pyöräilyunionin kilpailulisenssi.
Jokainen osallistuja on itse vastuussa omasta vakuutusturvastaan.

Ilmoittautumisviestiin:
Ajajan nimi
Seura
Sarja
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
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KILPAILULAJIT
Yksittäisessä kilpailussa ajettavat lajit voivat vaihdella osanottajamäärästä riippuen. Pyrimme
takaamaan vähintään viisi kilpailulähtöä jokaiselle osallistujalle.
Pisteajo
Kilpailumatka 15 kierrosta / 5km. Välikirit, 5 kappaletta, ajetaan kolmen (3) kierroksen välein.
Välikirikierros ilmoitetaan kellonsoitolla kirikierroksen alussa. Välikireissä pisteet neljälle (4)
parhaalle 5-3-2-1. Yhden tai useamman kilpailijan ajaessa pääjoukon kierroksella kiinni saa
kilpailija +20 pistettä. Pääjoukosta kierroksella pudonneet kilpailijat saavat palata
pääjoukkoon takaisin ilman pistemenetyksiä. Kilpailun tulos muodostuu välikireistä ja ylös
ajoista saavutettujen pisteiden perusteella.
Linja-ajo
Kilpailumatka 12 kierrosta / 4km. Kilpailun voittaa ensimmäisenä täyden 12 kierrosta ajanut
kilpailija. Kilpailun viimeinen kierros / maalikiri ilmoitetaan kellonsoitolla viimeisen
kierroksen alussa. Yhden tai useamman kilpailijan ajaessa pääjoukon kierroksella kiinni saa
ajaja kierroksen etumatkan muihin. Pääjoukosta kierroksella pudonneet kilpailijat saavat
palata pääjoukkoon takaisin ilman kierrosmenetyksiä. Maaliintulojärjestys ratkaisee tulokset.
Keirin
Kilpailumatka dernymopon takana 2,5 kierrosta, vapaa ajo 1,5 kierrosta.
Kokonaiskilpailumatka 4 kierrosta /1,333km. Kilpailijat ryhmittäytyvät takaa-ajoviivalle
vierekkäin kilpailun aloitusta varten kiinnipitäjiensä kanssa. Kilpailijoiden paikat rivissä
määrittyvät ennen kilpailua suoritetun arvonnan perusteella. Lähtölaukauksen jälkeen
kilpailijat ryhmittäytyvät dernymopon taakse siinä järjestyksessä, jossa he kaiteella ovat.
Dernymopo nostaa kilpailijoiden vauhdin 2,5 kierroksen aikana tasaisesti n.35kmh
nopeuteen, jonka saavuttuaan poistuu radalta 1,5 kierrosta ennen maalia. Kilpailun
viimeinen kiri / maalikiri ilmoitetaan kellonsoitolla viimeisen kierroksen alussa.
Maaliintulojärjestys ratkaisee tulokset.
Pudotusajo
Kilpailu alkaa neuraalikierroksella, jonka jälkeen jokaisen kierroksen välein ajetaan
pudotuskiri. Kilpailija, jonka takapyörä ylittää maaliviivan viimeisenä kirikierroksella putoaa
kilpailusta pois. Pudonneen kilpailijan tulee jättää rata turvallisesti välittömästi pudotuksen
jälkeen. Viimeiset kaksi kilpailijaa ajavat maalikirin, jonka voittaja voittaa kilpailun.
Super-lap
Kilpailumatka 1 kierros / 333m. Kilpailijat ryhmittäytyvät takaa-ajoviivalle vierekkäin kilpailun
aloitusta varten kiinnipitäjiensä kanssa. Kilpailijoiden paikat rivissä määrittyvät ennen
kilpailua suoritetun arvonnan perusteella. Lähtölaukauksen jälkeen kilpailu kestää yhden
kierroksen ja maaliintulojärjestys ratkaisee tulokset.
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Tempo
Kilpailumatka 9 kierrosta / 3km. Kilpailijat ajavat kolme kierrosta vapaata ajoa, jonka jälkeen
kilpailussa kuusi (6) peräkkäistä kirikierrosta. Kirikierroksen voittaja saa yhden (1) pisteen.
Yhden tai useamman kilpailijan ajaessa pääjoukon kierroksella kiinni saa kilpailija +20
pistettä. Pääjoukosta kierroksella pudonneet kilpailijat saavat palata pääjoukkoon takaisin
ilman pistemenetyksiä. Kilpailun tulos muodostuu välikireistä ja ylös ajoista saavutettujen
pisteiden perusteella.
Team Sprint
Kilpailumatka 1,5 kierrosta / 500 metriä. Kilpailijat ryhmittäytyvät takaa-ajoviivalle vierekkäin
kilpailun aloitusta varten kiinnipitäjiensä kanssa. Radalla alimpana oleva kilpailija ajaa
ensimmäisen puoli kierrosta, jonka jälkeen poistuu edestä oikealle. Toinen kilpailija ajaa
seuraavan puolikierrosta, jonka jälkeen poistuu edestä oikealle. Kolmannen kilpailijan
saavuttaessa maalin otetaan aika joukkueelle.
Kupittaan Kultainen Kilometri
1000m tasoitusajo. Kilpailijat ryhmittäytyvät kilpailujärjestäjän ohjeiden mukaan velodromin
reuna-aidalle pyörineen. Kilpailijoiden tasoitusmetrit määritetään kilpailujohdon toimesta
linja-ajon tulosten perusteella. Ennakkoon vahvimmat kilpailijat asetetaan 1000m viivalle ja
ajavat näin täyden matkan. Tasoitusta annetaan ajajille 10-300m. Mikäli kilpailija saavuttaa
edessä olevan kilpailijan tulee heidän molempien jatkaa kilpailuaan. Maaliintulojärjestys
ratkaisee tulokset
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TULOKSET
Jokaisesta kilpailulajista tehdään tulokset, josta selviää myös ajajan lisenssinmukainen
ikäluokka.
Tulokset julkaistaan suoraan internetissä:
http://www.turunurheiluliitto.fi/pyoraily/kilpailut/bikeshopfi-velo-gp
Kilpailupaikalla ei jaeta paperiversioita tuloksista.

KULKU VELODROMILLE
Velodromin sisäkentälle kulku velodromin pääportista maalisuoralla. Kulkemista valvoo
järjestyshenkilö. Ennen kilpailujen alkua on noudatettava suurta varovaisuutta radan yli
kulkiessa, koska vapaa lämmittely on radalla käynnissä.
Kilpailujen aikana radan yli kulkeminen on kielletty. Kilpailulajien välissä porttia pidetään auki
kolme minuuttia, jonka aikana tarpeelliset ylitykset tulee tehdä.

LÄMMITTELYALUE
Lämmittely on sallittu ainoastaan velodromin sisäalueella. 333m radan sisällä on erillinen
lämmittelyrata, joka on kilpailijoiden käytössä. Järjestäjä rajaa velodromin sisäalueelta myös
erillisen tilan, jossa lämmittely rullilla, ja vastaavilla, on mahdollista. Tila rajataan aidoin.
Lämmittely velodromin aidalla, rata-alueen ulkopuolella, on kielletty.
Kypärän käyttö on pakollista aina pyörän kanssa liikuttaessa Velodromi-alueella. Kilpailija,
joka jättää noudattamatta kypäränkäyttösääntöä voidaan sulkea kilpailuista.

KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot kiinnitetään kaksi (2) numeroa kypärään vasemmalle ja oikealla sekä yksi (1)
numero pyörän satulaputkeen.

PYÖRÄTARKASTUS
Jokaisen kilpailijan pyörä tullaan tarkastamaan ennen päivän ensimmäistä lähtöä. Kilpailijan
pyörä voidaan tarkastaa päivän aikana myös satunnaisin pistotarkastuksin.
Maantiepyörillä ajettaessa välityksen tulee olla lukittu ja vaihdekahvoihin laitetaan
järjestäjän toimesta nippusiteet estämään tahatonta kilpailujen aikaista vaihtamista.
53/19
(596cm)

50/18
(593cm)

48/17
(603cm)

45/16
(600cm)

42/15
(598cm)

39/14
(595cm)

36/13
(591cm)

Toivomme kilpailijoiden säätävän pyöränsä valmiiksi oikealle välitykselle, jota aikovat
kilpailuissa käyttää
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KILPAILULÄHTÖIHIN RYHMITTÄYTYMINEN
Kilpailulähtöjä varten ajajat ryhmittäytyvät etusuoralle kilpailunjärjestäjän ohjeiden
mukaisesti.
Lajit, joissa tapahtuu paikaltaan lähtö kiinnipitäjien avustuksella (Keirin, Team sprint, Superlap) ajajat tulevat omaan ajovuoroonsa paikalle etusuoran kautta.
Lajit, joissa tapahtuu lähtö kaiteelta (ryhmälähdöt: pisteajo, linja-ajo, tempo, pudotusajo)
ajajat tulevat radalle takasuoran kautta, josta ajavat etusuoralle.
Ajajat poistuvat radalta oman ajosuorituksensa jälkeen aina takasuoralta.

PALKINTOJENJAKO
Lähdön voittaja palkitaan välittömästi maalintulon jälkeen maalisuoralla.
Viimeisen kilpailulähdön päätteeksi maalisuoralla palkintojenjako kaikille osallistujille.

PALKINNOT
Jokaisen tyttöpyöräilijän kesken arvotaan osallistumisoikeus Turku Touring Pyöräilyyn 2019
Jokaisen poikapyöräilijän kesken arvotaan osallistumisoikeus Turku Touring Pyöräilyyn 2019
Jokainen osallistuja palkitaan päivän päätteeksi

PUKUHUONEET & PESEYTYMISTILAT
Velodromin välittömässä läheisyydessä on pukuhuonetilat juoksevalla vedellä ja vessalla.
Tytöille ja pojille on oma pukuhuone.
Peseytymistilat pyritään järjestämään Kupittaan Urheiluhallille.

PYSÄKÖINTI
Kupittaan Velodromin alueella on sekä maksullisia, että maksuttomia paikkoja. Pyydämme
kääntymään kilpailuhenkilökunnan puoleen epäselvissä tapahtumissa. Järjestäjä ei ole
vastuullinen yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen toimista.
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KILPAILUOHJELMA 4.5.2019
10:30

pukuhuoneet & velodromi avataan lämmittelylle

11:00-11:45

kilpailunumeroiden jako osallistumismaksua vastaan velodromilla

12:00

Kilpailujen aloitus
12:05 Linja-ajo 4km / 12 kierrosta
12:25 Tempo 3km / 9 kierrosta, 6 kirikierrosta
12:40 Keirin lähtö 1 + lähtö 2
13:00 Pudotusajo
13:20 Joukkueaika-ajo
13:50 Team sprint

14:10

Palkintojen jako

15:00

Velodromin pukuhuoneet suljetaan

Päiväohjelma voi muuttua. Lopullinen kilpailuohjelma, arvioiduin lähtöajoin, julkaistaan
internetissä torstaina 2.5. kello 21:00 mennessä.
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