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Kilpailun johtaja

Ari Aalto

Ylituomari

Raimo Kytömaa

Tuomarineuvosto

Asko Angervo, Esa Lehto, Jaakko Kontula

Ratamestari

Seppo Kalliotie

Järjestyspäällikkö

Juha Laine

Maalikamera

Sininen Bussi / Heikki Kivinen

Kierroslaskija

Jarmo Teuhola

Kuuluttaja

Juhani Lehto, Mikael Miikkola

Sihteeri, tulospalvelu

Marita Uusivirta

Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa http://tuul.tapahtumiin.fi/fi/
62. TS- kortteliajo on naisten ja miesten Skoda-cupin 2019 kauden ensimmäinen osakilpailu. Skoda
Cupin ilmoittautumismaksu on 43,00€ / ajaja. M16-lähdössä ilmoittautumismaksu on 18,00€ / ajaja.
Ilmoittautumismaksu sisältää 3€ chip-ajanottolisän kaikissa luokissa.
Skoda-cup lähdöissä N-yleinen voivat ajaa N-Elite ja N-18 lisenssin omaavat pyöräilijät. M-yleinen
lähdössä voivat ajaa M-Elite ja M-18 omaavat pyöräilijät.
Viimeinen ilmoittautumispäivä kilpailuun 22.04.2019. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista
korotettuun hintaan 23.04.2018-25.04.2019 Turun Urheiluliiton ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Jälki-ilmoittautumismaksu 60,00€/ ajaja Skoda-cup lähdöissä ja 21,00€/ ajaja M16-lähdössä.
62. TS-kortteliajo kilpailuaikataulu
13:00 Joukkueenjohtajien kokous kilpailun maalin vieressä
13:15 Tuumatarkastus alkaa M16-luokalle
13:30 Tuumatarkastus päättyy M16-luokalle
13:30 Rata suljetaan
13:45 M-16 luokka järjestäytyy Rettigin rinteessä
13:50 Lähtö 1: M16, 8 kierrosta
14:10 Naiset yleinen luokka järjestäytyy Rettigin rinteessä
14:15 Lähtö 2: SKODA-Cup Naiset yleinen, 10 kierrosta
14:45 Yleisen luokan järjestäytyminen lähtöön ja ajajien esittely
15:00 Lähtö 3: SKODA-Cup Miehet yleinen, 35 kierrosta
16.05 Miehet yleinen luokka maalissa
16.15 Kaikkien luokkien palkintojen jaot maalialueella

Kilpailijoiden ohjeet
1. Yleistä

Kilpailussa noudatetaan UCI:n sääntöjä ja SP:n sääntöjä.
Harjoitusajo kilpailureitillä kielletty.
Välinerikon takia pudonnut kilpailija voi jatkaa kilpailua yhden kierroksen jälkeen siinä ryhmässä,
jossa hän oli välinerikon sattuessa. Kilpailun jatkaminen on mahdollista vasta, kun ylituomari on
todennut välinerikon maalipaikalla. Kolmen viimeisen kierroksen aikana ei korjausta enää sallita.
Pääryhmästä noin kymmenen sekunnin päähän pudonneet ajajat poistetaan kilpailusta ylituomarin
toimesta, ellei ylituomari erikseen huomio ajajan tai ryhmän voivan saavuttaa pääjoukkoa kahden
kilpailukierroksen aikana. Mikäli irtiottoryhmä ajaa pääjoukon kiinni, liputetaan pääjoukko pois
reitiltä. Kilpailija on velvollinen lopettamaan kilpailunsa ylituomarin niin osoittaessa.
2. Pukuhuoneet, pysäköinti & peseytymistilat

Pukeutumis- ja pesutilat Luostarivuoren koululla, Luostarinkatu 13, 13:00-17:30.
Pysäköintipaikkoja on rajoitetusti kilpailureitin
kadunvarsipaikoista saattaa olla maksullisia.
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3. Kilpailunumerot

Numeroiden ja ajanottochippien nouto Nunnankadulta olevasta kilpailutoimistosta kello 12:30
alkaen.
Numerot kiinnitetään vasempaan lonkkaan ja kylkeen maalikameraa varten. Samoilla
kilpailunumeroilla ajetaan sunnuntaina 28.4 Simo Klimscheffskij'n muistoajo.
Kilpailuissa käytetään chip-ajanottoa. Jokainen kilpailija on velvollinen itse huolehtimaan chippien
noutamisesta, oikeasta asentamisesta ja ohjeistetun kaltaisesta palauttamisesta. Palauttamattomasta
chipista peritään palveluntarjoajan hinnaston mukainen sakkomaksu.
4. Kilpailureitti

Lähtö Itäinen Rantakatu- Auransilta- Läntinen Rantakatu- Kirkkosilta- Itäinen Rantakatu maali.
Kierroksen pituus noin 1,0 km.
5. Lähtöjärjestelyt

Kilpailijat suorittavat lähtökuittauksen maalisuoralla ennen kilpailun alkua.
6. Miesten yleisen luokan kilpailu

Kilpailumatka on 35 kierrosta. Kierrostaululla ilmoitetaan jäljellä olevat kierrokset. Ensimmäinen
kierros ajetaan edeltäjäauton johdolla ja sitä ei lasketa kilpailuun mukaan. Vapaa vauhti alkaa
toisella kierroksella.
Kilpailun aikana on erillisiä kirikilpailuja, joista ilmoitetaan kellon soitolla. Kirit ovat 10,15,20, 25
ja 30 kierros Näistä palkinto jaetaan ainoastaan kirikilpailun voittajalle.

Kilpailu ajetaan linja-ajona.
7. Naisten yleisen luokan kilpailu

Kilpailumatka on 10 kierrosta. Kierrostaululla ilmoitetaan jäljellä olevat kierrokset.
Kilpailu ajetaan linja-ajona.
8. M16-luokan kilpailu

Kilpailumatka on 8 kierrosta. Kierrostaululla ilmoitetaan jäljellä olevat kierrokset.
9. Palkintojen jako

Palkintojenjaot välittömästi Miehet yleinen luokan lähdön maaliintulon jälkeen maalialueella noin
16:15. Kilpailijan tulee saapua palkintojen jakoon kilpailuasussaan (ajopaita- /takki ja ajohousut).
M16 -luokassa kolme parasta palkitaan.
Naiset yleinen luokassa kolme parasta palkitaan.
Miehet yleinen luokassa kuusi parasta palkitaan.
Naisten ja miesten Skoda-cupin kolme parasta palkitaan rahapalkinnoin
Miehet yleisen luokan välikirit (5 kpl) palkitaan kirikohtaisin palkinnoin.

