SÄÄNTÖKANSIO

Suomen Pyöräily ry

1

SÄÄNTÖKANSIO 2020 (1.1.2020)

KILPAILUSÄÄNNÖT
Alkuperäiskäännös UCI:n englanninkielisestä versiosta: Vesa Mattila (1998)
Lisäysten ja korjausten käännökset (2002-): Sääntö- ja tuomarivaliokunta

Kustannus ja julkaisu: Suomen Pyöräily ry
2019

Suomen Pyöräily ry:n (SP) nimi oli vuoteen 2018 asti Suomen Pyöräilyunioni ry (SPU).
Tässä sääntökansiossa käytetään lyhenteitä SP ja SPU viittaamaan Suomen kansalliseen
pyöräilyn lajiliittoon, Suomen Pyöräily ry:hyn.

Tämän materiaalin osittainenkin kopioiminen ilman julkaisijan
hyväksyntää on tekijänoikeuslain (406/61) mukaisesti kielletty.
Jokainen kilpailutoimintaan osallistuva vastaa sääntöjen noudattamisesta johtuvista seuraamuksista.

Arvo 25 euroa
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SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Voimassa alkaen 05.02.2019
1.

Oheisia UCI:n (SP:n) kilpailusääntöjä (joista käytetään jatkossa nimeä
"säännöt") on käytettävä kaikissa pyöräilykilpailuissa.
N:llä merkittyjä sääntökohtia käytetään kansallisten liittojen omiin
kilpailukalentereihin sisältyvissä pyöräilykilpailuissa. Mikäli kyseisiä kansallisia
sääntöjä ei ole, noudatetaan UCI:n sääntöjä, ja UCI:n kilpailusääntöjen
muutokset tulevat automaattisesti voimaan sellaisinaan myös kansallisissa
kilpailuissa.

2.

Kursiivilla merkittyjä sääntöjä käytetään ainoastaan
maailmanmestaruuskilpailuissa.

3.

Kansallinen liitto voi sisällyttää UCI:n sääntöihin omia sääntökohtia, jotka
nimenomaisesti on merkitty noudatettavaksi vain kansallisella tasolla.

4.

Yleisten määräysten kanssa ristiriidassa olevat erityismääräykset muodostavat
poikkeuksen yleisiin määräyksiin.

5.

Osallistuminen pyöräilykilpailuun edellyttää sääntöjen hyväksymistä.

6.

UCI ja SP eivät ole vastuullisia pyöräilyyn liittyvissä lainrikkomuksissa, vaikka
tapauksessa viitattaisiin sääntöihin.

7.

Näissä säännöissä on käytetty termiä ”mies” viittaamaan yleisesti fyysiseen
henkilöön. Se tarkoittaa muodollisesti sekä nais- että mieshenkilöä.

8.

Sana ”kilpailija”, ”kuljettaja” tai ”ajaja” tarkoittaa sekä miestä että naista joka on
mukana näiden sääntöjen mukaisessa pyöräilytoiminnassa, myös niissä
tapauksissa, että tämän sanan tilalla yleisesti käytettäisiinkin jotain toista
sanaa.

9.

Ellei toisin ole mainittu, muutokset näihin sääntöihin tulevat voimaan sinä
päivänä, kun muutokset on julkaistu.

10.

Sovellettavan lain ehtojen ja oikeuksien ja velvoitteiden täytäntöönpanossa
UCI:llä ja SP:llä on oikeus kerätä, vastaanottaa, tallentaa ja käsitellä
henkilökohtaisia ja arkaluonteisia tietoja lisenssinhaltijoista ja ilmoittaa ne
valtuutetuille osapuolille postitse, faksilla tai sähköpostitse.
Kerättäessä, käsitellessä ja / tai jakaessa lisenssinhaltijoiden ja / tai muiden
pyöräilyyn osallistuvien henkilöiden tietoja, kansallisten liittojen on
noudatettava UCI-määräysten liitteenä annettuja tietoturvapolitiikkaa.
Kansalliset liitot sisällyttävät tämän tietosuojapolitiikan omiin säännöksiinsä
edellä mainitun kohdan 3. mukaisesti.
(muutettu 05.02.2019)

11.

Jos alkuperäisten sääntöjen englanninkieliset ja ranskankieliset tekstit
poikkeavat toisistaan, tekstin alkuperäinen kieli on merkityksellisempi.
UCI:n ja SP:n kilpailusäännöt koostuvat seuraavista dokumenteista:
osa

Suomen Pyöräily ry

osan nimi

alkuperäinen
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käännetty
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Kansilehti
OSA I
SM-säännöt
OSA II
OSA III
OSA IV
OSA V
OSA VI
OSA VI bis
OSA VII
OSA VIII
OSA IX
OSA X
OSA XI
OSA XII

Suomen Pyöräily ry

kieli
ranska
ranska
suomi
ranska
englanti
englanti
englanti
englanti
englanti
englanti
englanti
ranska
ranska
ranska
ranska

OSA XIII
OSA XIV
OSA XV
OSA XVI

YLEISTÄ
kansalliset SM- ja ISM kilpailut
MAANTIEKILPAILUT
RATAKILPAILUT
MAASTOPYÖRÄILYKILPAILUT
CYCLOCROSS-KILPAILUIT
BMX-KILPAILUT
BMX Freestyle
TRIAL-KILPAILUT
Indoor cyclings
World Championships
Continental Championships
Olympic Games
KURINPITOMENETTELY JA
RANGAISTUKSET
Medical Rules
Anti-doping Rules
Cycling For All
Para-cycling

OSA XVII

SP:n tuomarikurssi ja koe

suomi

OSA XX

SP:n ansiomerkkisäännöt

suomi

Kurinpitosäännöt

suomi

SP:n toimintasäännöt

suomi
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suomeksi
X
X
X
X
X
X
X
X

X

ranska
englanti
englanti
englanti
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