
  
 

 
SÄÄNNÖT 2012     5.3..2012 

 

1.  MTB Marathon cup 2012 käsittää kymmenen osakilpailua, jotka ovat pituudeltaan 60 km - 84 km 
(SM-kilpailut 84km). 

 MTB Marathon cup osakilpailujen yhteydessä järjestetään maastopyöräilyn kuntotapahtuma. 
Tapahtumaan osallistujilta edellytetään pyöräilykypärän käyttöä ja jokainen osallistuu 
tapahtumaan omalla vastuullaan. 

 MTB Marathon cup -kilpailussa noudatetaan SPU:n kilpailusääntöjä ja tässä mainittuja sääntöjä 
sekä tapahtuman järjestäjän antamia ohjeita.  

2. MTB Marathon cup osakilpailut, järjestävä seura, yhteystiedot ja matkat 
 
1. La 12.5 klo 12:00 Skins Marathon / Rajamäki 30/60 km 
 Hyvinkään Pyöräilijät hypy(ät)hypy.fi www.hypy.fi 
     
2. La 19.5 klo 12:00 Valkeakoski MTB Marathon 22/44/66 km 

Valkeakosken Pyöräilyseura mikko.uotila(ät)nsn.com    www.valkeakoskimtb.blogspot.com 
 

3. Su 3.6 klo 12:00 10. Korso MTB Marathon 14/32/62km  
 Korson Kaiku pasi.juntunen(ät)ksbr.fi www.korsonkaiku.fi 
 
4. La 16.6 klo 12:00 MTB Marathon Laajavuori 21/32/63 km 
 Jyväskylän Pyöräilyseura jyps(ät)jyps.info www.jyps.info 
    
5. Su 15.7 klo 12:00 Joupiska MTB Marathon 30/60 km 
 Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 sampo.haapoja(ät)netikka.fi www.spp-56.net 
 
6. Su 29.7 klo 120 Kuusankoski MTB Marathon  30/60 km 
 Kuusankosken Urheiluseura  mikko.mannari(ät)gmail.com  www.kuus.fi 
 
7. Su 5.8 klo 12:00 Pyssymäki MTB Marathon 30/60 km 
 Pyörä Rinki jukka.kivirinta(ät)kotinet.com www.pyorarinki.fi 
 
8. La 25.8 klo 12:00 Luukin MTB Maratooni 30/60 km 
 Cycle Club Helsinki janne.lehti(ät)ridemedia.fi www.cch.fi 
 
9. Su 16.9 klo 12:00 XCM SM-kilpailut / Hyvinkää 54/84 km    
  Hyvinkään Pyöräilijät hypy(ät)hypy.fi www.hypy.fi 
 
10. Su 23.9 klo 12:00 Teivo MTB Marathon 10/30/60 
  Tampereen Pyörä-Pojat kalevi.lehtimaki(ät)elisanet.fi  www.tampereenpyorapojat.fi

  
 
 Tapahtuman järjestäjä voi halutessaan järjestää myös lyhyempiä matkoja  



 
 
3. Luokat 
 
 Marathon:  Miehet, Naiset, M-18, M-40, M-50 
 Puoli- Marathon:  Miehet, Naiset, M16 ja N16 
 Mini Marathon: M/N10-16  
 
 
4. Mini Marathon  

 Mini Marathon järjestetään 1-, 3-, 6-, 7-, 9- ja 10-osakilpailun yhteydessä. Mini Marathon on 
tarkoitettu alle 16-vuotiaille tytöille ja pojille. Matka on pituudeltaan n. 10- 15 km ja maastoltaan 
helppo. 

5. Joukkuekilpailu  
 
Joukkuekilpailussa kilpaillaan täyspitkillä matkoilla vähintään kolmihenkisin joukkuein, joukkueen 
koolla ei ole ylärajaa ja osallistujat voivat olla myös eri luokista. Joukkue voidaan muodostaa 
seura-, työpaikka-, tai kaveriporukasta, kilpailija voi edustaa vain yhtä joukkuetta kauden aikana. 
Joukkueiden paremmuus ratkaistaan joukkueen kolmen parhaan ajajan yhteisajalla, jonka 
mukaan joukkue saa ns. joukkuepisteet (ks. pisteet). Joukkuekilpailussa yhteispisteisiin lasketaan 
kaikki osakilpailut. Joukkuekilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua, riittää kun joukkueessa on 
vähintään kolme osallistujaa. Joukkuekilpailussa ei ole erillistä osanottomaksua. 
 

6. Ilmoittautuminen, osanottomaksut ja kilpailunumerot 

MTB Marathon cup tapahtumaan ilmoittaudutaan maksamalla järjestävän seuran tilille 
osanottomaksu kuusi päivää (SM-kilpailut kymmenen päivää) ennen tapahtumaa tai käyttämällä 
järjestävän seuran www-sivuilta löytyvää ilmoittautumiskaavaketta. Muistakaa käyttää viitettä, jos 
se on ilmoitettu tapahtuman järjestäjän puolesta. 

Puoli- Marathon 20 € ja Marathon 30 €, jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla 30 / 40 €. 
Viestiosaan merkitään osallistujan nimi, luokka ja seura/joukkue/kotikunta. Mini Marathonin 
osallistumismaksu on 10 € ja Mini Marathonille voi ilmoittautua myös kilpailupaikalla ilman 
lisämaksua. 

 Kilpailunumerot lunastetaan kilpailukansliasta kilpailupäivänä klo 11.00 mennessä. 
Kilpailunumerot palautetaan välittömästi kilpailun jälkeen kilpailukansliaan puhdistettuna. 
Palauttamattomasta tai vahingoittuneesta numerosta peritään 20 €. 

 
7. SM-kilpailut Hyvinkää 16.9.2012 
 
 Hyvinkää 16.9.2012 järjestettävä MTB Marathonin cupin 9. osakilpailu on myös Marathonin SM-

kilpailu. SM-kilpailuihin osallistuminen edellyttää SPU:n myöntämää kilpailulisenssiä ja SM-
kilpailusääntöjen mukaista ilmoittautumista. SM-luokkiin osallistujat ryhmittyvät luokittain eturiviin 
yhteiskilpailun paremmuusjärjestyksen mukaan. SM-kilpailun matka on 84 km. 

8. Yhteiskilpailu ja pisteet 

 Yhteispisteseuranta on vain täyspitkillä Marathon matkoilla. Marathon cupin osakilpailujen 
luokkakohtaiseen tulosluetteloon huomioidaan kuusi (6) eniten pisteitä tuonutta suoritusta. 
Tasapisteissä sijoitus määräytyy paremman tai parempien sijoitusten perusteella. Kaikki luokat 
ajavat samoista pisteistä, pisteet määräytyvät maaliintulojärjestyksen mukaan luokasta 
riippumatta. SM-kilpailussa ja finaalissa jaetaan korotetut pisteet (ks. pisteet). 



9. Palkinnot  

 Osakilpailujen palkinnot 

 Miehet, Naiset, M-18, M-40 ja M-50 kolme parasta palkitaan tavarapalkinnoilla. 
 Kaikki Mini Marathon -kilpailuihin osallistuneet palkitaan mitalilla  
 Kaikkien osallistujien kesken arvotaan arvontapalkintoja. 
 
 Yhteiskilpailun palkinnot 
 €, 2. 300 €, 3. 200 €, = 900 € 
 Miehet, Naiset, M-18, M-40 ja M-50 kolme parasta palkitaan. 
 Joukkuekilpailussa palkitaan paras joukkue. 
 
 Kaikille vähintään kaksi täyspitkää Marathonia maaliin ajaneille jaetaan muistomitalit. 

Osallistumalla vähintään kahteen täyspitkään Marathon -osakilpailuun saa pronssisen mitalin, 
neljään hopeisen, ja kuuteen kultaisen. Mitalit luovutetaan viimeisen osakilpailun yhteydessä.  

 

10. Säännöt, tulokset ja yhteispisteseuranta 
 
 www.pyoraily.fi 
 www.fillari-lehti.fi 
 www.kotiposti.net/xkarim/ 

 
  


