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Tekninen opas
Kilpailun yhteyshenkilöt
Kilpailunjohtaja: Kari Kymäläinen, 040 540 5266, kari.kymalainen@kastelli.fi
Ylituomari: Pentti Muukkonen, 0445074494, muukkonen.p@gmail.com
Maalituomari: Henk Leermakers, 050 382 6210
Hätätapauksessa soita 112
Liikenteenohjaus ja turvallisuus: Elisa Härkönen, 050 374 1071
Kilpailukeskus: Jari Husu, 050 582 3355, jari.husu@lappeenranta.fi

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ja määräykset
Kilpailu käydään UCI:n ja Suomen Pyöräily ry:n säännöillä Suomen Pyöräily ry/ Sääntökansio
OSA 2 / MAANTIEPYÖRÄILY. Kilpailuissa noudatetaan UCI:n (ja Suomen pyöräily ry:n)
rangaistuksia. Ajajien tulee noudattaa myös tieliikennelakia ja asetuksia. Kaikkien osanottajien niin kilpailijoiden, huoltajien ja joukkueenjohtajien - tulee tutustua tähän oppaaseen
varmistuakseen kilpailun säännöistä ja järjestäjän antamista erikoisohjeista.

Kilpailutoimisto sijaitsee Rakuunamäellä Adolf Ehrnrothin aukiolla osoitteessa Ratsuväen raitti 1,
53900 Lappeenranta.
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Kilpailutoimisto on avoinna:
 Lauantaina 17.7. klo 7:30 – 15:30
 Sunnuntaina 18.7. klo 7:30 – 15:30

Huom! Rakuunamäki on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta, joten kunnioitathan aluetta.
Kaikenlainen roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Alueella on käytössä WC-tiloja, joten
julkinen käärmenäyttely on ehdottomasti kielletty.

Peseytyminen ja vaatteiden vaihto
Peseytymistilat ja pukuhuoneet löytyvät Lönnrotin koululta osoitteesta Lönnrotinkatu 1 53600
Lappeenranta. Koulu on kävelymatkan päässä Rakuunamäeltä.

Ruokailu
Sunnuntain osallistumismaksuun kuuluu ruokailu, joka tarjoillaan kilpailun jälkeen
kilpailukeskuksessa. Molempina päivinä tapahtuma-alueelta löytyy kahvio.

Kilpailijanumerot
Numerot ovat noudettavissa kilpailutoimiston aukioloaikoina.
Numeroita on kolme kappaletta, joista kaksi kiinnitetään ajopaitaan ja yksi liimataan
satulatolppaan. Kilpailijanumerot (2 kpl) kiinnitetään oikeaan kylkeen ja oikeaan alaselkään.
Runkonumero satulatolppaan.
Samat numerot ovat käytössä sekä lauantaina että sunnuntaina. Kilpailunumeroja ei tarvitse
palauttaa.

Huom! Lauantain Prologissa ja Willimieskorttelissa kilpailunumerot kiinnitetään oikeaan
kylkeen ja oikeaan alaselkään, kun taas sunnuntain Saimaa Road Race -maantieajossa
vasempaan kylkeen ja vasempaan alaselkään. Mikäli osallistut kaikkiin kilpailuihin, hoidathan
numeroiden oikean kiinnityksen hyvissä ajoin ennen starttia.

Pysäköinti
Rakuunamäen ympäristössä on runsaasti ilmaista parkkitilaa. Älä pysäköi Hotelli Rakuunan
pihalle. Käynti Rakuunamäelle on rajoitettua Prologin ja Willimieskorttelin aikana lauantaina
17.7. klo 9:30 – 10:45 ja klo 12:00 – 14:30. Saavuthan hyvissä ajoin paikalle.
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Lauantai 17.7. Prologi ja Willimieskortteli
Aikataulu
7.30
9:00

Kilpailutoimisto aukeaa
Joukkueenjohtajien kokous @Adolf Ehrnrothin kabinetti

9.30

Prologireitti suljetaan ylimääräiseltä liikenteeltä (tontille ja kilpailukeskukseen ajo sallittu)

10:00 Prologi
12.00 Korttelireitti suljetaan ylimääräiseltä liikenteeltä (tontille ja kilpailukeskukseen ajo sallittu)
12.30 Willimieskortteli lähtö 1
13.30 Willimieskortteli lähtö 2
14.20 Kilpailun arvioitu päättyminen
Palkintojenjaot suoritetaan välittömästi jokaisen sarjan maalintulon jälkeen maalialueella.

Yleistä
Prologi ajetaan väliaikalähdöllä 30s lähtöväleillä. Aika-ajo- varustus on sallittua ja peesaaminen
kiellettyä.
Willimieskorttelin voittajan ja järjestyksen ratkaisee viimeisen kierroksen maaliintulojärjestys.

Sarjat
M/N14 (U15), M/N16 (U17), N/M-Elite/kansallinen. Osallistujilla on oltava voimassa oleva SP:n
kilpalisenssi.
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Reitit
Prologi
Prologireitti on pituudeltaan 1,2 kilometriä. Lähtö tapahtuu Taipalsaarentieltä (korttelireitin
lähtösuoran jälkeisen alamäen jälkeen S-Marketin kohdalta).
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Willimieskortteli
Korttelireitti on pituudeltaan 1,72 kilometriä. Kierrosten jäljellä oleva lukumäärä ilmoitetaan
maalin kohdalla olevalla taululla. Viimeinen kierros ilmoitetaan kellonsoitolla. Reitti sisältää
Liisankadun nousun, pituus noin 150 metriä, keskijyrkkyys 7 %.
Kierrosten lukumäärä:
Lähtö 1: 7 kierrosta
Lähtö 2: 20 kierrosta
Tuomaristo liputtaa kilpailijan ulos maalin kohdalla ylösajotilanteessa.
Reitti on suljettu muulta liikenteeltä. Kevyenliikenteenväylät ja pyörätiet eivät kuulu
kilpailureitille ja niiden käyttäminen ohittamisiin tms. on ehdottomasti kielletty.
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Lähtökuittaus
Kilpailijat kokoontuvat lähtö- ja maalialueelle viimeistään 10 minuuttia ennen oman sarjan lähtöä,
jolloin suoritetaan lähtökuittaus.

Vapaa vauhti
Ensimmäinen alamäki ajetaan ohjattuna. Vapaa vauhti alkaa heti käännyttäessä
Taipalsaarentielle.

Kirikierrokset
Lähdössä 1 ei ole kirikierroksia.
Lähdössä 2 on kaksi kirikierrosta (maalin kohdalla), joiden alkaminen ilmoitetaan kellonsoitolla.
Tuomaristo päättää kirikierrokset, eikä niitä kerrota kilpailijoille etukäteen. Kirikierroksen voittaja
on kilpailija, jonka eturenkaan etuosa on ensimmäisenä ylittänyt maalilinjan.
Lisäksi kilpailussa on Norppakiri, joka on Liisankadun nousun päällä merkityssä kohdassa.
Norppakiri on kilpailun 10 kierroksella (11 kierrosta jäljellä) ja siitä ilmoitetaan kellon soitolla ja
kyltein. Norppakirin voittaja on kilpailija, jonka eturenkaan etuosa on ensimmäisenä ylittänyt
kirilinjan ja palkitaan 76 euron rahasummalla. Palkintosumma on määräytynyt kevättalvella
syntyneiden kuuttien lukumäärän mukaan 1 kuutti = 1 euro. Palkintosumma, johon jokainen voi
vaikuttaa.
Norppakirien palkintosummat:
2019 63 euroa
2018 86 euroa
2017 83 euroa

Kilpailijoiden huolto
Kilpailijoiden ruoka- ja juomahuolto on sallittu ainoastaan merkityllä, kiinteällä huoltoalueella noin
200 metriä ennen maaliviivaa. Välinehuolto on sallittu ainoastaan kiinteässä huoltopisteessä
maalialueella. Neutraalikierros on sallittu tuomarin luvalla, mutta ei viimeisen viiden
kierroksen aikana. Kilpailijoiden huoltoautot eivät ole sallittuja.
Roskaaminen on sallittu ainoastaan kiinteän huoltopisteen kohdalla. Muulla reitillä
roskaaminen on ehdottomasti kiellettyä. Roskaaminen johtaa sääntöjen mukaisiin
rangaistuksiin.

Keskeyttäminen
Kilpailijan keskeyttäessä kilpailun tulee hänen ehdottomasti ilmoittaa siitä kilpailutoimistoon tai
tuomaristolle. Keskeyttänyt kilpailija ei saa ylittää maaliviivaa.

Varusteet
Kilpailijoiden tulee käyttää kilpailussa sääntöjen edellyttämiä ja hyväksyttyjä ajoasuja ja
varusteita (1.3.001–1.3.034).
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Palkintojenjako
Palkittujen määrä on ilmoitettu tapahtuman nettisivuilla. Palkintojenjako suoritetaan välittömästi
jokaisen sarjan maaliintulon jälkeen.

Ensiapu
Ensiapuryhmä löytyy tapahtumakeskuksesta, osoite Ratsuväen raitti 1, Lappeenranta

Sunnuntai 18.7. Saimaa Road Race
Aikataulu
07.30 Kilpailutoimisto aukeaa
08.30 Joukkueenjohtajien kokous @Adolf Ehrnrothin kabinetti
09.45 Kilpailijoiden ryhmittyminen ja nimenhuuto
10.00 Lähtö
13.00 Ensimmäisen kilpailijan arvioitu maaliintulo
14.00 Palkintojenjako

Yleistä
Kilpailureitti kulkee Lappeenrannan kaupungin, sekä Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien
keskustoissa, jolloin myös autoliikenne saattaa olla ajoittain vilkasta. Järjestäjät ohjaavat
liikkuvalla liiketeenohjauksella vastaantulevat autot pysähtyneeksi tien sivuun tai pientareelle.
Mikäli ajat yksin tai pienemmässä porukassa, huomioithan myös vastaantulevan
liikenteen.

Kilpailijanumerot
Kilpailijanumerot (2 kpl) kiinnitetään vasempaan kylkeen ja vasempaan alaselkään.
Runkonumero liimataan satulatolppaan.

Luokat
Miehet yleinen/M18 sis. Elite, kat2 ja kat3
Naiset Elite/N18
Osallistujilla on oltava voimassa oleva SP:n kilpalisenssi.

Reitti
Kilpailureitti on pituudeltaan 126 kilometriä, josta ensimmäiset 5km ajetaan saatto-ajona. Reitti
kierretään yhtenä lenkkinä. Reitin lähtö ja maali sijaitsevat Lappeenrannan Rakuunamäellä
osoitteessa Ratsuväen raitti 1, 53900 Lappeenranta.
Kilpailun kilometritaulut ovat ilmoitettu laskevasti neutraalin lähdön alusta
Rakuunamäeltä.
Reitillä kaikenlainen roskaaminen on ehdottomasti kiellettyä. Roskaaminen johtaa
kilpailusääntöjen mukaisiin sanktioihin.
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Reitillä on kaksi hiekkatieosuutta: kilometrien 10 - 12,5 kohdalla, välillä Märkälä-Rutola
(Munterontie), sisältää nousun 200 metriä, keskijyrkkyys 10 %, sekä kilometrien 88-95 kohdalla,
välillä Suolahdentie-Suur-Saimaantie. Hiekkatiet ovat täysin maantiepyörällä ajettavia, mutta
vaativat silti tarkkuutta. Hiekkatiet ovat hyväkuntoisia ja niiden kunto tullaan tarkistamaan
järjestäjien toimesta ennen kilpailua.
Mikäli sääolosuhteet tai hiekkateiden kunto estävät hiekkateiden käyttämisen, ne tullaan
kiertämään ja kilpailureitin pituudeksi tulee tällöin 113 kilometriä.
Kevyenliikenteenväylät ja pyörätiet (pl. Savitaipaleen tunneli) eivät kuulu kilpailureitille ja
niiden käyttäminen ohittamisiin tms. on ehdottomasti kielletty myös vauhtiohjatun ajon
aikana.
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Vapaa vauhti
Ensimmäiset noin 5 kilometriä ajetaan ohjatusti etuautojen perässä. Vapaa vauhti alkaa
Salpausselänkadulla lipun heilautuksella.

Välikirit
Miesten kilpailussa on kolme välikiriä. Välikirin kohdat ovat merkitty 1 kilometri ja 500 metriä
aikaisemmin.
 Välikiri 1: Lemi kohdalla (Saarentie - Nyrhinselkä risteys) 40,6km
 Välikiri 2: Savitaipale (Peltoinlahdentie 3), 70,5 km kohdalla.
 Välikiri 3: Taipalsaari (Kirjolohentie 4), 115,4 km kohdalla.
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Kilpailijoiden ruoka- ja juomahuolto
Reitillä on neljä järjestäjän huoltopistettä; Aapelinasemalla, Savitaipaleella, Sillanmäentiellä ja
Saimaanharjulla. Huoltopisteillä ei tarjota pulloja vauhdista. Ravintohuolto autosta kerrotaan
joukkueenjohtajien kokouksessa. Kilpailussa on neutraali huoltoauto, mikä on jatkuvasti
sijoittuneena pääjoukon taakse huolto-autoletkan viimeisenä. Neutraali huolto avustaa
tarvittaessa kaikkia kilpailijoita. Ilmoitathan autolle, mikäli olet ravintohuollon piirissä.

Välinehuolto
Välinehuolto on sallittu koko reitillä, mutta välinehuollon tulee tapahtua aina pientareella, tien
oikeassa reunassa. Kilpailussa on neutraali huoltoauto, joka on jatkuvasti sijoittuneena
pääjoukon taakse. Mikäli haluat neutraalin huoltoauton apua, toimitathan omat varakiekkosi
autoon hyvissä ajoin ennen lähtöä.

Huoltoautot
Kaikkien joukkueiden, joilla on oma huoltoauto kilpailussa, on osallistuttava joukkueenjohtajien
kokoukseen, jossa kerrotaan tarkemmin erityismääräyksistä ja muutoksista ohjeisiin.
Huoltoautojen järjestys arvotaan. Kilpailussa on neutraali huoltoauto, joka on jatkuvasti
sijoittuneena pääjoukon taakse. Kaikki yli 166 cm korkeammat huoltoautot sijoitetaan
huoltoautoletkan viimeisiksi.
Huoltoautoissa tulee olla vähintään kaksi henkilöä, sekä Suomen pyöräily ry:n taajuuksilla
toimiva VHF-radiopuhelin. Huoltoautot ryhmittyvät Mannerheiminkadulle numerojärjestykseen ja
siirtyvät lähdön jälkeen välittömästi tuomariauton perään.
Ajoneuvon kuljettajan on noudatettava tieliikennelakia ja asetuksia, sekä UCI:n ja Suomen
Pyöräily ry:n sääntöjä, tässä kohtaa poikkeuksen tekee Savitaipaleen jalankulkutunneli, josta
myös ajoneuvojen on luvallista ajaa. Jos huoltoauton kuljettaja ei noudata kilpailun sääntöjä ja
määräyksiä, voidaan hänet poistaa kilpailun huollosta.
Huoltoauto ei saa ohittaa tuomariautoa ilman tuomarin lupaa. Kaikki liikenne
huoltoautokolonnassa on ilmoitettava radiolla, sillä reitti on paikoitellen kapea ja mutkainen. Kun
ilmoitukset tehdään radiolla; kaikki kolonnassa tietävät varautua muutoksiin ja väistää takaa
tulevia. Kaikki muu keskustelu kilpailukanavalla on kielletty. Liikkuvasta autosta kiinnipitäminen
ei ole sallittu missään olosuhteissa.
Juomahuolto tapahtuu tuomariauton takana, mikäli ryhmässä on yli 15 kilpailijaa. Alle 15
kilpailijan ryhmissä juomahuolto voi tapahtua myös tuomariauton edestä, mikäli tuomari näin
ohjeistaa.
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HUOM!
Savitaipaleelle saavuttaessa Urheilutieltä
koukataan kevyen liikenteen tunneliin,
jonka leveys on 4,1 metriä ja korkeus 3,6
metriä. Mikäli ajoneuvo pyörätelineineen ei
mahdu näihin mittoihin, vaihtoehtoinen
reitti esitetty ohessa.

Ajoneuvot eivät saa ylittää maaliviivaa vaan
heidän on seurattava kiertotietä alla olevan
ohjeen mukaisesti.
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Keskeyttäminen
Kilpailijan keskeyttäessä kilpailun hänen tulee hänen ehdottomasti ilmoittaa siitä
kilpailutoimistoon tai järjestäjille. Koko tapahtuman viimeisenä ajaa luuta-auto, joka poimii
keskeyttäneet kilpailijat mukaansa. Kilpailijan keskeyttäessä tulee hänen poistaa
kilpailunumeronsa. Keskeyttänyt kilpailija ei saa ylittää maaliviivaa.

Varusteet
Kilpailijoiden tulee käyttää kilpailussa sääntöjen edellyttämiä ja hyväksyttyjä ajoasuja ja
varusteita (1.3.001–1.3.034).

Palkintojenjako
Palkintojenjako suoritetaan kilpailukeskuksessa klo 14:00.

Ensiapu
Pääjoukon perässä ajaa ensiapuryhmä sekä ambulanssi. Lisäksi takaa tulevien kuntoryhmien
takana on ea-ryhmiä.
Hätätapauksissa soita hätänumeroon 112.
Vinkki: lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus, niin saat avun oikeaan paikkaan.
Lähin sairaala:
Etelä-Karjalan Keskussairaala
Kahilanniementie 2
53130 Lappeenranta
Päivystyksen puhelin 116 117

Dopingtestaus
Kilpailujen mahdollinen dopingtestaus tapahtuu kilpailukeskuksessa.
Dopingtestiin valittujen kilpailijoiden kilpailunumerot ja nimet ovat nähtävillä maalin kohdalla
erillisellä taululla sekä kuultavissa kuulutuksissa. Kilpailijalla on itsellään vastuu tarkistaa onko
hänet valittu dopingtestiin.

Kilpailijan vakuutusturva
Suomen pyöräily ry:n 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)

Järjestäjän vakuutusturva
Suomen Pyöräily ry:tä ja sen alaisia virallisia jäsenseuroja koskee Suomen Olympiakomitea ry:n
ja Vahinkovakuutusosakeyhtiö OP:n sopimus vakuutuksista.
Suomen Olympiakomitea ry:llä on Vahinkovakuutusosakeyhtiö OP Vakuutuksen toiminnan
vastuuvakuutus nro 16-549-997-7 ja tapaturmavakuutus nro 16-550-119-2. Vakuutus on jatkuva
vuosivakuutus. Vakuutettuna ovat Suomen Pyöräily ry ja siihen kuuluvat jäsenseurat.
Vakuutettua toimintaa ovat urheilutoiminta, siihen liittyvä varainhankinta ja tilaisuuksien
järjestäminen. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle
aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa.
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Willimiesetapit yhteiskilpailu
Säännöt
Willimiesajojen miesten ja naisten kilpasarjat koostuvat kolmesta eri kilpailuista, joista
muodostuu yhteiskilpailu. Willimiesetappien tulokset pisteytetään ja voittajat sarjoissa palkitaan
Willimiesetappien kiertopalkinnoilla. Saadakseen pisteitä on kilpailijan osallistuttava jokaiseen
osakilpailuun. Pisteet lasketaan osakilpailun sijaluvun mukaan, eli lähdön kaikkien kilpailijoiden
tulosten perusteella. Juniorilähdöissä ei ole yhteiskilpailua. Keskeyttänyt kilpailija ei saa pisteitä,
eikä ole mukana kokonaiskilpailussa. Tasatilanteessa parempi sijoitus Saimaa Road Racessa
ratkaisee. Pisteytys ei perustu UCI:n sääntöihin.

Pistetaulukko
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Willimiesajot 2021 mahdollistavat
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