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SVUL:n SUOMEN
PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN

SÄÄNNÖT
(Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925)

1 §•

Pyöräilymestaruuskilpailuja ovat:
1) Suomen pyöräilymestaruuskilpailut,
2) Piiripyöräilymestaruuskilpailut.

2 §•

Suomen pyöräilymestaruuskilpailut pidetään vuosittain elo-
kuun ensimmäisenä tai toisena sunnuntaina ja sitä edelli-
senä lauantaina, ja piirien mestaruuskilpailut asianomaisten
piirien määrääminä päivinä, mikäli mahdollista 2 viikkoa
ennen Suomen pyöräilymestaruuskilpailuja.

3 §•

Suomen pyöräilymestaruuskilpailuissa seurataan SVUL:n
yleisiä mestaruuskilpailujen sääntöjä ja soveltuvissa koh-
dissa allaolevia pyöräilyjaoston laatimia, SVUL :n liittohal-
linnon kokouksessaan 3/5.25 hyväksymiä erikoismääräyksiä.

Suomen pyöräilymestaruuskilpailuihin saa ottaa osaa
jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomien kansalainen, joka on

4 §•
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5 §•

6 §•

7 §•

A) Yleinen sarja (avoin kaikille):

dalla sekä 100—120 km matkalla maantiellä;

puhdasmaineinen ja amatööri. Piirikunnalliset mestaruuskil-
pailut ovat avoinna piirikunnan alueella asuville SVUL:n
seuroihin kuuluville hyvämaineisille jakansalaisluottamusta
nauttiville Suomen alammaisille.

Pyöräilymestaruusikilpailuja johtavat seuraavat toimihen-
kilöt: ylituomari, tarpeellinen määrä maalituomareita, ajan-
ottajia ja tarkastajia, lähettäjä, kilpailujen sihteeri, rata-
mestari apulaisineen ja lääkäri. — Ylituomarin Suomen
pyöräilymestaruuskilpailuihin määrää SVUL :n pyöräilyjaos-
ton johtokunta, piirikunnallisiin piirin johtokunta.

Yllämainituista toimihenkilöistä muodostetaan 5-miehinen
palkintotuomarineuvostol, johon kuuluu ylituomari puheen-
johtajana, 1 maalituomari, 2 tarkastajaa ja lähettäjä. Pal-
kintotuomarineuvosto ratkaisee joko alustavasti tai lopulli-
sesti kaikki kilpailujen kulussa esiintyvät asiat. Kilpailujen
sihteerillä on palkintotuomarineuvostossa puhe-, mutta ei
äänestysoikeutta.

Mestaruuskilpailuja toimeenpanevan seuran tulee julkaista
kilpailukutsu Liiton virallisessa äänenkannattajassa ensim-
mäisen kerran vähintäin neljä viikkoa ennen kilpailupäivää
sekä huolehtia kilpailuradan kuntoonasettamisesta. Muussa
järjestelyssä noudatetaan SVUL:n yleisiä kilpailusääntöjä,
kun taas teknillisten seikkojen järjestämisessä seurataan
kansainvälisiä pyöräilysääntöjä.

Suomen pyöräilymestaruuskilpailut suoritetaan seuraa-
vissa sarjoissa:

1) mieskohtaiset kilpailut 1 ja 30 km matkoilla ra-

2) seurojen välinen joukkuekilpailu 4 km matkalla
radalla.
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B) Ikämiesten sarja (yli 35-vuotiaille) :
50 km matkalla radalla.

C) Nuorten sarja (18—21-vuotiaille):
1 ja 50 km matkoilla radalla.

8 §•

Mestaruuskilpailut suoritetaan siten, että ensimmäisenä
kilpailupäivänä suoritetaan molemmat 1 km ajot sekä mies-
kohtaisten kilpailujen 30 km ajo. Toisena päivänä suorite-
taan 4 km joukkueajo, molemmat 50 km ajot sekä 100—120
km maantieajo.

Osanotto sarjoihin:
9 §•

Seurojen väliseen joukkuekilpailuun saa ottaa osaa enin-
täin 4 pyöräilijää kustakin seurasta, jolloin kolmen parhaan
yhteenlaskettu aika määrää järjestyksen.

Ikämiessarjassa on oikeutettu kilpailemaan sellainen pyö-
räilijä, joka viimeistään ensimmäisenä kilpailupäivänä on
täyttänyt 35 vuotta.

Nuorten sarjassa on sellainen henkilö oikeutettu kilpaile-
maan, joka aikaisintaan ensimmäisenä kilpailupäivänä täyt-
tää 21' vuotta.

Maalituomarit:
10 §.

Maali-tuomarien tulee katsoa, missä järjestyksessä kil-
pailijat tulevat perille kilpailuissa. Erimielisyyksien sattuessa
ratkaisee enemmistö. Heidän päätöksensä perilletulo järjes-
tyksestä on lopullinen ja vetoamaton.

H §•
Ajanottajat:
Voittajan aika on todettava kolmella kellolla. Siinä ta-

pauksessa, että ajanottajien kelloista kaksi näyttää samaa
aikaa, on tämä aika virallinen. Jos kaikki kellot näyttävät
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Tarkastajat:
12 §

Lähettäjä:
13 §.

eri aikoja, on keskimmäinen aika virallinen. Jos syystä tai
toisesta jonkun kilpailun aika saadaan merkityksi ainoastaan
kahdella kellolla, ja nämä eroavat toisistaan, on huonompi
aika virallinen.

Sähköllä käypä ajanotto sallitaan ainoastaan edelläesite-
tyllä tavalla järjestetyn ajanottamisen lisänä, eikä mitään,
ainoastaan sähköllä merkittyä aikaa, hyväksytä ennätykseksi.

Kello on asetettava käyntiin pistoolin savun tai leimauk-
sen mukaan.

Ajanmerkitsijät eivät saa neuvotella keskenään virallisesta
ajasta ennenkuin ovat kukin erikseen ilmoittaneet sihteerille
saamansa ajan, jotka tämä merkitsee pöytäkirjaan. Vasta
sitten vertailtakoon aikoja ja lopputulos merkittäköön pöytä-
kirjaan.

Tarkastajat, joiden tehtävänä on valvoa, etteivät kilpai-
lijat kilpailun aikana riko ajoa ja järjestystä koskevia mää-
räyksiä, sijoitetaan sopiviin kohtiin radan varrella seuraa-
maan kilpailun kulkua.

Jos joku kilpailija rikkoo kilpailusääntöjä, on tarkastajan
heti kilpailun päätyttyä tehtävä siitä ilmoitus ylituomarille,
joka esittää asian palkintotuomiarineuvostolle.

Kilpailijat ovat, senjälkeen kun ylilähetti on osoittanut
heidät paikoilleen, täydellisesti lähettäjän valvonnan alaisia,
ja hän yksin arvostelee ja päättää, onko kilpailijan lähtö
ollut vilpillinen.

Kaikissa kilpailuissa ovat lähtösanat lähettäjän äidinkie-
lellä: »paikoillenne" — ~valmiit!" — ja sen jälkeen vähin-
täin 2 sekuntia kestävän väliajan kuluttua pistoolin laukaus.

Jos lähtö on lähettäjän mielestä tapahtunut vilpillisesti,
on hänen toisella pistoolinlaukauksella kutsuttava kilpailijat
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takaisin. Kolmannen väärinlähdön jälkeen rikkoja tai rik-
kojat erotetaan kilpailusta.

14 §.
Sihteeri:
Sihteeri pitää nimenhuudon ennen kilpailujen alkua, jakaa

kilpailijoille heidän numeronsa ja pitää pöytäkirjaa palkinto-
tuomarineuvoston kokouksissa..

Ratamestari:
15 §.

Ratamestarin apulaisineen tulee toimittaa radan mittaus
ja muutenkin huolehtia, että rata kilpailupäivänä on asian-
omaisessa kunnossa.

16 §.
Lääkäri:
Lääkärin on ennen kilpailua tarkastettava kilpailijat, ja

voi ylituomari epäilyttävissä tapauksissa hänen lausuntonsa
nojalla kieltää kilpailijalta osanotto-oikeuden.

17 §•
Lähtö:
Lähtö on kaikille matkoille seisova; kiinnipito (mutta ei

alkuvauhdin antaminen) on sallittu ainoastaan 1 km mat-
kalla.

Tällaisen avustajan eli kiinnipitäjän asettaa kilpailujen
järjestäjä.

18 §.
Arvanveto:
Osanottajien arpomisen toimittaa kilpailujen toimeenpanija

todistajanaan kaksi toimeenpanevan seuran ulkopuolelta ole-
vaa henkilöä.
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19 §
Lähtö järjestys:

20 §.

21 §.

22 §.

23 §.

24 §.

1 km matkalle lähetetään mies kerrallaan. Ajan voittami-
seksi voidaan lähtö järjestää siten, että seuraava kilpailija
lähetetään matkaan edellisen ehdittyä tehdä puoli kierrosta.

30 —50 km matkoilla lähetetään kilpailijat matkaan kaikki
samalla kertaa.

100—120 km maantieajossa lähetetään kilpailijat yksitel-
len vähintäin minuutin väliajoilla. Lähtö ja lopettaminen
voi tapahtua radalla, mutta korkeintaan 5 km rata-ajo
olkoon sallittu.

Lähtö 4 km joukkueajoon tapahtuu siten, että jokaisen
joukkueen alimman järjestysnumeron saanut kilpailija lähtee
ensi erässä j.n. e.

Edeltäjän käyttö sekä rata- että maantieajossa on kielletty.

Ratakilpailussa ei saa käyttää vapaapyörää. Sivuutus
tapahtuu ulkopuolitse, eikä toisen kilpailijan eteen saa ajaa,
ennenkuin on hänet sivuuttanut pyöränmitan pituisella mat-
kalla.

Kilpailija, joka tahallaan mutkitellen tai tielle asettuen
koettaa estää kanssakilpailijaansa, voidaan rangaista epää-
mällä häneltä se palkinto tai järjestyssija, jonka hän muussa
tapauksessa olisi saanut.

Jos kaksi tai useampi kilpailija 1 km ajossa saa saman
tuloksen, on heidän ajettava uudelleen keskenäisen järjestyk-
sensä määräämiseksi.

Radan mittaus suoritetaan 30 cm sisäreunasta lukien ja
on tämä raja merkittävä liituviivalla. Yhdensuuntaisesti
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tämän kanssa ja 70 cm välimatkalla edellisestä merkitään
toinen viiva, jonka sisäpuolella edellä ajavan kilpailijan on
pysyttävä.

25 §.

Kilpailujen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että rata on
vähintäin päivää ennen kilpailutilaisuutta asianomaisessa
kunnossa, jotta kilpailijoilla olisi tilaisuus tutustua siihen.

26 §.

Kilpailujen järjestäjän tulee palkintotuomarien ja
tajien avulla tarkkaan valvoa sääntöjen noudattamista.

27 §.

Maantieajossa tulee sopivien välimatkojen päähän järjes-
tää kilpailijoille vähintäin kahdessa paikassa tilaisuus saada
virvokkeita.

28 §.

Kilpailujen ylituomarilla on oikeus antaa muitakin tar-
peellisia määräyksiä, jotka kuitenkaan eivät saa olla risti-
riidassa näiden ja SVUL:n yleisten kilpailusääntöjen kans-
sa. Mahdollisista erimielisyyksistä aiheutuneet vastalauseet
käsitellään SVUL:n toimintasääntöjen mukaan.

29 §.

Näitä sääntöjä on noudatettava soveltuvin osin kaikissa
muissakin SVUL:n pyöräilyjaoston alaisissa kilpailuissa.

>.





Lisäys SVULn
Suomen pyöråilymesta-
ruuskilpailusääntöihin.

SUOMEN PYÖRÄILYENNÄTYS

SÄÄNNÖT
Hyväksytty Liittohallinnon kokouksessa 30. 3. 29.

Voimassa 1. 5. 29 alkaen.

1 §•

Suomen pyöräilyennätyksiksi hyväksytään seuraavilla
matkoilla saavutetut tulokset:

1) 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120,
140, 160, 180, 200, 240, 280, 320 km., 1 maili, 1 tunnin ajo, 4
km. joukkueajo;

2) ikämiesennätykset hyväksytään 1 km. ja 50 km. mat-
koilla;

3) nuorten ennätykset hyväksytään 1 km. ja 50 km. mat-
koilla.

2 §.

Suomen ennätykseksi hyväksymistä varten on suorituksen
tapahduttava Suomessa asianomaisella luvalla SVUL:n alais-
ten seurojen tai SVUL:n kanssa sopimuksen tehneiden liitto-
jen tai järjestöjen seurojen maantiellä tahi heikkaradalla toi-
meenpanemissa kansainvälisissä tahi kansallisissa pyöräilykil-
pailuissa, joissa noudatetaan liiton yleisiä kilpailu- ja pyöräi-
lymestaruuskilpailusääntöjä.

3 §.

Ikämies-, nuorten- sekä joukkueajon ennätyksien hyväksy-
mistä varten ovat voimassa pyöräilymestaruuskilpailujen eri-
koismääräykset.

4 §.

Väliajat voidaan hyväksyä Suomen ennätyksiksi 1 §:ssä
mainituilla matkoilla, jos ennätysilmoitusta seuraa todisteet
oikeaksi mitatusta matkasta ja virallisesta ajanotosta. Kui-
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»5 §.

6 §•

7 §•

8 §•

tenkin on väliaikojen otto sekä matkat mainittava kilpailu-
kutsussa.

Suomen ennätysilmoitukset on laadittava SVUL:n ennä-
tyskaavakkeille ja lähetettävä viikon kuluessa kilpailuista
SVUL:n Pöyräilyjaoston johtokunnalle.

SVUL:n Pyöräilyjaoston johtokunta käsittelee ennätysil-
moitukset ja pitää luetteloa voimassaolevista pyöräilyennätyk-
sistä.

Mestaruuskilpailumatkoilla saavutetusta vuoden parhaas-
ta uudesta Suomen ennätyksestä annetaan SVUL:n ennätys-
mitali.

Piiriennätykset hyväksytään samoilla matkoilla kuin Suo-
men ja hyväksyy ne asianomainen piiri johtokunta.



SVUL:n PYÖRÄILYMERKIN

SÄÄNNÖT
Hyväksytty 8. 5. 29.

1 §•

SVUL:n pyöräilymerkin tarkoituksena on olla suoritettu-
jen vaatimusten kunniamerkkinä sekä näkyvänä todisteena
kantaj ansa pyöräilyharrastuksesta.

Merkkiä on 4 luokkaa: I, 11, 111 luokan ja harrastaja-
merkki.

2 §•

3 §■
Merkin voi saada vain SVUL:n alaiseen seuraan tai

SVUL:n kanssa keskinäisen sopimuksen perusteella toimivan
liiton tai järjestön seuraan kuuluva jäsen. Alle 18-vuotias on
oikeutettu saamaan vain harrastajamerkin.

4 §.

Asianomaisen luokan merkin saa henkilö, joka suorittaa
2 seuraavista allamainituista vaatimuksista:

Radalla
I Ik. II lk. 111 lk.

1 km. pyöräily 1,28 min. 1,34 min. 1,40 min
Maantiellä

30 km. pyöräily 50 min. 56 min. 62 min,
100 km. pyöräily 3 t. 5 min. 3 t. 25 min. 3 t. 45 min

5 §.
Harrastajamerkin saa henkilö, joka yhden ajokauden ai-

kana pyöräilee vähintään 300 km., jonka seura todistaa lähet-
täessään pöytäkirjat Pyöräilyjaoston johtokunnalle.

6 §■
Merkkivaatimukset saa suorittaa vain seuraavassa järjes-

tyksessä, 111, 11, I lk. paitsi harrastajamerkki, jonka suori-
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7 §•

t.

9 §■
MerkkivaatimuKset voidaan suorittaa:

10 §.

11 §•

12 §.

Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle.
Klrjapalno-Ou. Taito.

tuksesta on 5 §:ssä erikseen määrätty. Samana ajokautena
on pyöräilijällä siis tilaisuus yrittää samaa merkkiä uudelleen
sekä myöskin seuraavien luokkien merkkejä.

Henkilö, joka on täyttänyt 35 vuotta, saa kolmannen tai
toisen luokan tuloksen perusteella lähinnä korkeamman luo-
kan merkin kuitenkin noudattaen edellisen pykälän suoritus-
järjestystä.

8 §.

Henkilö, joka suorittaa kolmannen tai korkeamman luo-
kan merkkivaatimukset viitenä (5) eri ajokautena ja niistä
yhden (1) 40 vuotta täytettyään, saa I luokan merkin.

1. Suomen ja SVUL:n piirien mestaruuskilpailuissa;
2. kaikissa kansainvälisissä, kansallisissa ja piirikunnal-

lisissa pyöräilykilpailuissa;
3. erikoisissa merkkikilpailuissa, joita seurat ovat oikeu-

tetut asianomaisen piirijohtokunnan luvalla järjestämään.
Voimassaolevia SVUL:n yleisiä kilpailu- ja pyöräilymesta-

ruuskilpailusääntöjä- on noudatettava kaikissa kilpailuissa,
joissa pyöräilymerkkivaatimuksia suoritetaan.

Merkkisuorituksista on SVUL:n kilpailupöytäkirjakaavak-
keille erikseen laaditut tulosluettelot lähetettävä, heti suori-
tusten jälkeen asianomaisen piirijohtokunnan kautta SVUL:n
Pyöräilyjaoston johtokunnalle ja tulee niissä olla merkintä
siitä, että kilpailuissa ajetun matkan pituus oli vähintäin vaa-
timusten mukainen ja samoin on tulosluetteloihin tehtävä
merkintä kilpailujen aikana vallinneesta säästä ja radan la-
dusta.

Merkkisuoritukset hyväksyy tai hylkää ja numeroidut mer-
kit antaa SVUL:n Pyöräilyjaoston johtokunta, joka pitää
luetteloa merkkisuorituksista ja annetuista merkeistä. Kil-
pailija suorittaa merkin hinnan paitsi I luokan, joka annetaan
ilmaiseksi. Kadonneen merkin tilalle saa lunastaa uuden vain
kirjallisella pyynnöllä selityksineen häviämisestä.






