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Luku I  YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 
§ 1 Osallistuminen 

 
15.1.001 Ellei toisin mainita, osallistuminen harrastepyöräilyyn (cycling for all) on avoin 

kaikille harrastaja-, masters- ja juniorilisenssin ajajille tapahtumakohtaisten 
määräysten mukaisesti. 

 
 Alaikärajan osallistumiselle kuhunkin tapahtumaan määrää järjestäjän 

kansallinen liitto sen maan voimassa olevien kansallisten määräysten 
mukaisesti. 

 
 Ajajan ikä määräytyy tapahtumavuoden ja syntymävuoden välisen eron 

mukaan. 
 
15.1.002 Ellei toisin mainita, ajajat voivat ottaa osaa tapahtumaan järjestäjän 

kansallisen liiton myöntämällä päivälisenssillä. 
 
 Luvassa on selkeästi mainittava voimassaolopäivä. Kansallinen liitto 

varmistaa, että päiväluvan haltijalla on sama vakuutusturva kuin 
vuosilisenssissäkin on. 

 
15.1.003 Ellei toisin mainita, osallistuminen on mahdollista ilman lisenssiä järjestäjän 

kansallisen liiton määräämin ehdoin, joissa voidaan mm. vaatia 
lääkärintodistus ja todistus vakuutusturvasta. 

 
15.1.004 Ajaja, joka on UCI WorldTeamin, UCI professional continental teamin tai UCI 

continental teamin jäsen voi osallistua harrastepyöräilyyn sääntökohdan 
2.2.008 ehtojen mukaisesti. 

 
15.1.005 (N) Harrastepyöräilyyn voi osallistua maajoukkueeseen, aluejoukkueeseen 

tai seuraan kuuluva ajaja kaikissa tapahtumissa sen maan kansallisen liiton 
asettamien ehtojen mukaisesti, jossa tapahtuma järjestetään. 

 
§ 2 Ilmoittautuminen ja osallistujan vastuu 

 
15.1.006 Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen. Järjestäjä määrää kilpailunumero 

ja/tai runkonumero jokaiselle osallistujalle. 
 
15.1.007 Ilmoittautumalla osallistuja vahvistaa, että hän hyväksyy ja sitoutuu 

noudattamaan UCI:n ja kansallisen liiton määräykset sekä tapahtuman 
erityissääntöjä. 

 
 Hän sitoutuu myös noudattamaan järjestäjien ohjeita sekä 

turvallisuusmääräyksiä. 
 

Jokaisen osallistujan on hyväksyttävä osallistumiseen liittyvät riskit, mukaan 
lukien terveysriskit, putoamis- ja törmäysriskit sekä tieliikenteeseen ja 
huonoihin sääoloihin liittyvät riskit. 
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Terveys 
15.1.008 Jokaisen ajajan vastuulla on varmistaa ennen kilpailua, että hänen 

terveydentilansa on kunnossa ja kykenevä suorittamaan tapahtuman 
edellyttämän fyysisen rasituksen. 

  
 Järjestäjä voi vaatia osallistujia antamaan kirjallisen vahvistuksen siitä, että 

he ovat tietoisia kyseisen tapahtuman luontaisista riskeistä ja että he ovat 
täysin vastuussa kaikista terveydellisistä ongelmia. He voivat myös vaatia 
jokaista osallistujaa toimittamaan lääkärintodistuksen, joka vahvistaa, että 
pyöräilylle ei ole esteitä järjestäjän kansallisen liiton määräysten mukaisesti. 

 
 UCI ei missään tapauksessa ole vastuussa ajajan onnettomuuksista tai 

terveyteen liittyvistä ongelmista harrastepyöräilytapahtumissa. 
 

Vakuutus 
15.1.009 Jokaisen osallistujan tulee etukäteen varmistaa, että hänellä on kattava 

vakuutusturva onnettomuuksien ja kolmannen osapuolten vastuiden varalle. 
 

Käyttäytyminen 
15.1.010 Osallistujien tulee noudattaa asianmukaisesti tieliikennelainsäädäntöä. 
 
15.1.011 Osallistujien tulee osoittaa urheiluhenkeä. 
 
15.1.012 Osallistujien tulee käyttäytyä ympäristöä kunnioittaen. 
 
§ 3 Organisaatio 

 
  Tiedotus 
15.1.013 Järjestäjän on annettava osallistujille yksityiskohtaiset tiedot tapahtumasta, 

jotka sisältävät mm seuraavat: 
tapahtuman tyyppi, tapahtuman erityissäännöt, yksityiskohtainen kuvaus 
reitistä ja palveluista. 

 
  Ohjelma – tekninen opas 
15.1.014 (N) Ohjelman – teknisen oppaan on kuvattava kaikki yksityiskohtaiset 

järjestelyt, sisältäen: 
- Tapahtuman järjestäjän yhteystiedot 
- Tapahtuman erityismääräykset 
- Montako kertaa tapahtuma on järjestetty aikaisemmin 
- Osallistujien lukumäärä edellisellä kerralla 
- Osallistujien lukumäärä, joka tapahtumaan odotetaan osallistuvan ja 

mahdollinen osallistujalukumäärärajoitus 
- Tapahtuman tyyppi 
- Yksityiskohtainen kuvaus reitistä, korkeusprofiili, etäisyydet, 

ravintohuolto, ensiapua ja tekniset huollot 
- Ajajille tarjottavat palvelut 

 
  Ympäristöasiat 
15.1.015 Järjestäjän on toteuttava kaikki asianmukaiset toimenpiteet ympäristön 

suojelemiseksi. 
 
15.1.016 Järjestäjän tulee palauttaa reitti ja sen ympäristö alkuperäiseen kuntoonsa 

heti tapahtuman päätyttyä. 
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Luku II CYCLOSPORTIVE TAPAHTUMAT 

 
  Kts. UCI:n säännöt 
 
 
 
 

Luku III GRAVEL 

 
§ 1 Yleiset määräykset 

 
15.3.001 Gravel on pyöräilylaji, jossa yhdistyvät sekä maantie- että maastopyöräilyn 

elementit ja jotka ajetaan enimmäkseen päällystämättömillä tieosuuksilla. 
 
15.3.001bis Koska Gravelissa yhdistyvät maantie- ja maastopyöräily, molempien näiden 

lajien sääntöjä (osat II ja IV) voidaan soveltaa Gravel tapahtumiin. Tässä 
luvussa esitellään Gravelia koskevat erityismääräykset. 

 
Tapahtumat 

15.3.002 Gravel tapahtumat ovat kilpailullisia massa-ajotapahtumia, joissa on 
yhteislähtö (tai porrastetut lähtöryhmät), jossa jokaiselle otetaan aika ja 
tulokset jaetaan ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan. 
 
Gravel tapahtuma voi olla yksipäiväinen tai monipäiväinen tapahtuma. 
 
Gravel tapahtumalla reitin tulee olla seuraavien määritysten mukainen: 
 
- Gravel tapahtumat järjestetään millä tahansa päällystämättömällä tiellä ja 

se voi sisältää sorapintaisia teitä, metsäteitä, peltoteitä ja polkuja ja 
mukulakiviteitä. 
 

- Päällystettyjen teiden osuus ei saa olla yli 20 % (kaksikymmentä 
prosenttia) ajettavasta matkasta. 

 
- Ruoholla ja niityillä ajettavia reittejä tulee välttää. 

 
- Kapeiden polkujen osuus tulee minimoida ja sisällyttää reittiin vain, jos se 

on edellytys reitin eri osuuksien yhdistämiseksi toisiinsa ja jos 
välttämättömille reitillä kulkevien ajoneuvoille (kuten sairaankuljetus) 
voidaan järjestää kiertotie. 

 
  Osallistuminen ja kilpailuluokat 
15.3.003 Gravel tapahtumat ovat avoimia kaikille vähintään 19-vuotiaille, joilla on 

voimassa oleva lisenssi. Tapahtuman järjestäjä voi vapaasti määrittää 
ikäluokat. 

 
  Kilpailumatkat ja lähtöjärjestys 
15.3.004 Kilpailumatka tulee olla vähintään 50 km ja enintään 200 km ottaen 

huomioon radan vaativuus ja korkeuserot. Kilpailunjärjestäjä voi ehdottaa 
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lyhyempää matkaa vanhemmille ikäluokille. Virallisia kilpailumatkoja voi olla 
vain yksi jokaista ikäluokkaa kohden. 

 
 Miehillä ja naisilla on oltava omat lähdöt ja käsiteltävä erillisenä kilpailuna. 

Yhteistyö tai mikä tahansa muu apu (veto, ravintohuolto, tekninen apu) 
naisten ja miesten välillä on kielletty.  

 
  Välineet 
15.3.005 Kaikki pyörätyypit ovat sallittuja. Sähköpyörät ovat kiellettyjä. 
 
 Ohjaustangon muoto on vapaa, mutta sen rakenne on oltava yksiosainen 

eikä siinä saa olla nousukahvoja tai lisätankoja (triathlon tyyppiset 
ohjaustangot ja jatkeet ovat kiellettyjä). 

 
 Jäykkärakenteisen pyöräilykypärän käyttö on pakollista. 
 
  Ravintohuolto ja teknisen huollon alue 
15.3.006 Ravinto- ja tekninen huolto tulee olla mahdollista vain siihen tarkoitetulla 

alueella (Huoltoalue). Huoltoalue tulee olla järjestetty vähintään 25 km välein. 
 
  Käyttäytyminen 
15.3.007 Jokaisen osallistujan on noudatettava UCI:n ja SP:n sääntöjä ja tapahtuman 

määräyksiä. Jokaisen osallistujan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän ja 
tuomarien/toimitsijoiden ohjeita ja vastata mahdollisista seuraamuksista. 

 
 Sääntökohtien 1.2.07 – 028 lisäksi jokainen osallistuja hyväksyy ”reilun pelin” 

ja muiden kunnioittamisen periaatteet ja sitoutuu noudattamaan näitä 
periaatteita osallistuessaan Gravel tapahtumaan. 

 
  Rikkeet ja rangaistukset 
15.3.008 Sen lisäksi mitä sääntökansion osassa 12 (rangaistukset) on mainittu, 

kilpailuun liittyvät rikkomukset tai UCI:n/SP:n sääntöjen tai 
tapahtumanjärjestäjän ohjeiden tai oppaan noudattamatta jättäminen voi 
johtaa aikasakkoon, varoitukseen tai ajajan hylkäämiseen. Rangaistuksista 
päättää tuomari. 

 
 
 
 

Luku IV MASTEREIDEN TAPAHTUMAT (MAANTIE) 

 
  Kts. UCI:n säännöt 
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Luku V UCI GRAN FONDO WORLD SERIES JA WORLD 
CHAMPIONSHIPS KILPAILUT 

 
§ 1 Yleiset määräykset 

 
15.5.001 UCI Gran Fondo World Series ja World Championships tapahtumat ja kaikki 

siihen liittyvät oikeudet omistaa ovat yksinomaan UCI. 
 
15.5.001bis Osallistumisoikeus UCI Gran Fondo World Series ja World Championship 

tapahtumiin on harrastaja-, masters- ja elite lisenssin haltijalla. 
 

Tapahtumat 
15.5.002 UCI Gran Fondo World Series koostuu yksittäisistä harrastepyöräily-

tapahtumista. 
 

UCI Gran Fondo World Series tapahtuma on kilpailullinen massa-
ajotapahtuma, jossa on yhteislähtö (tai porrastetut lähtöryhmät), jossa 
jokaiselle otetaan aika ja tulokset jaetaan ikäryhmittäin ja sukupuolen 
mukaan. 
 
UCI Gran Fondo World Series tapahtumia on kolmea eri kategoriaa: 
 
- Täysin suljetuilla teillä ajettavat tapahtumat: Kilpailullinen massa-

ajotapahtuma yhteislähdöllä, jossa koko tie on ajajien käytettävissä 
(kilpailun järjestäjän ilmoittaman tietyn ajanjakson ajan). Tiet ovat suljettu 
osallistujien käyttöön koko tämän ajan, eikä sillä ei ole muuta liikennettä 
(paitsi tapahtumaan liittyvät ajoneuvot) 
 

- Teiden sulkeminen kilpailun edetessä: Kilpailullinen massa-ajotapahtuma 
yhteislähdöllä, jossa koko tie on ajajien käytettävissä tietyn ajanjakson 
(kilpailun järjestäjä määrittää ajan). Tiet suljettu muulta liikenteeltä siitä 
mukaa, kun ensimmäiset ajajat etenevät kilpailureitillä ja pidetään 
suljettuna tietyn aikaa (kilpailun järjestäjä määrittää ajan). Ajajien, jotka 
käyttävät tieosuutta, joka ei ole suljettu, on noudatettava 
tieliikennelainsäädäntö. 

 
- Ei-suljetuilla teillä ajettava tapahtuma: Kilpailullinen massa-ajotapahtuma 

yhteislähdöllä, jossa osallistujien on aina noudatettava 
tieliikennelainsäädäntöä. 

 
UCI Gran Fondo World Championship (aiemmin Road Master World 
Championships / UWCT Final) on sarjan viimeinen tapahtuma, jonne 
osallistujat karsitaan World Series sarjan kautta. 

 
15.5.003 UCI Gran Fondo World Series tapahtumat järjestetään Osa II (maantie) 

sääntöjen mukaisesti, kohdassa 15.5.004 mainituin poikkeuksin. 
  
15.5.004 Kilpailuluokat 
  Kilpailut järjestetään seuraaville ikäluokille: 

19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, ja tästä eteenpäin 5 
vuoden välein (70-74, 75-79, jne) kilpailijan ilmoittautumisen mukaisesti. 

 
  Kilpailumatkat 
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  Kilpailumatkat määräytyvät seuraavasti: 
- Maantiekilpailut: Kilpailumatka tulee olla pituudeltaan 80–225 km riippuen 

reitin vaativuudesta ja korkeuseroista. Kilpailunjärjestäjä voi ehdottaa 
lyhyempää matkaa vanhemmille ikäluokille. Virallisia kilpailumatkoja voi 
olla vain yksi jokaista ikäluokkaa kohden. 

- Aika-ajot: Kilpailumatka tulee olla pituudeltaan 15-40 km riippuen reitin 
vaativuudesta ja korkeuseroista 

 
Kaikkien UCI Gran Fondo World Series ja Wold Championships tapahtumien 
kilpailumatkat tulee olla UCI:n hyväksymiä. 

 
Yksinomaisuus 

15.5.005 UCI Gran Fondo World Series tapahtumat eivät voi kuulua tai olla osa muuta 
kansainvälistä tapahtumaa. 

 
Ajankohta 

15.5.006 UCI hyväksyy UCI Gran Fondo World Series tapahtuman ajankohdan. 
Määrättynä viikonloppuna voidaan järjestää vain yksi UCI Gran Fondo World 
Series tapahtuma kyseisessä maanosassa. 

 
UCI Gran Fondo World Series logo 

15.5.007 UCI Gran Fondo World Series tuotemerkin käyttöoikeuden myöntää UCI 
näissä säännöissä olevien ehtojen ja UCI Gran Fondo World Series 
organiser guide ohjeiden mukaisesti. 
 
Osallistaminen 

15.5.008 Tapahtuman sisällyttäminen tähän sarjaan edellyttää, että tapahtuman 
järjestäjä hyväksyy UCI Gran Fondo World Series organiser guide ehdot ja 
sitoutuu noudattamaan UCI:n sääntöjä ja muita tapahtumaan sovellettavia 
määräyksiä. 

 
UCI Gran Fondo World Series organisers quide 

15.5.009 UCI Gran Fondo World Series organisers quide oppaassa määritellään 
sarjaan osallistumisen ehdot sekä erityissäännöt. Muilta osin UCI Gran 
Fondo World Series tapahtumat (mukaan lukien World Championships) 
tapahtumissa noudatetaan näitä Osan 15 harrastepyöräilyä koskevia 
sääntöjä. 

 
Karsiutuminen UCI Gran Fondo World Championships kilpailuun 

15.5.010 UCI Managrment Committe määrittelee karsiutumisjärjestelmän vuosittain. 
 
 
§ 2 UCI Gran Fondo World Championships 

 
  Kts. UCI:n säännöt 
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Luku VI UCI GRAVEL WORLD SERIE JA UCI GRAVEL WORLD 
CHAMPIONSHIP 

 
§ 1 Yleiset määräykset 

 
15.6.001 UCI Gravel World Series ja UCI Gravel World Championships tapahtumat ja 

kaikki siihen liittyvät oikeudet omistaa ovat yksinomaan UCI. 
 
15.6.001bis Osallistumisoikeus UCI Gravel World Series ja UCI Gravel World 

Championship tapahtumiin on harrastaja-, masters- ja elite lisenssin 
haltijalla. 

 
Tapahtumat 

15.6.002 UCI Gravel World Series koostuu yksittäisistä gravel harrastepyöräily-
tapahtumista. 

 
UCI Gravel World Series tapahtuma on kilpailullinen massa-ajotapahtuma, 
jossa on yhteislähtö (tai porrastetut lähtöryhmät), jossa jokaiselle otetaan 
aika ja tulokset jaetaan ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan. 
 
Gravel tapahtumalla reitin tulee olla seuraavien määritysten mukainen: 
 
- Gravel tapahtumat järjestetään millä tahansa päällystämättömällä tiellä ja 

se voi sisältää sorapintaisia teitä, metsäteitä, peltoteitä ja polkuja ja 
mukulakiviteitä. 
 

- Päällystettyjen teiden osuus ei saa olla yli 20 % (kaksikymmentä 
prosenttia) ajettavasta matkasta. 

 
- Ruoholla ja niityillä ajettavia reittejä tulee välttää. 

 
- Kapeiden polkujen osuus tulee minimoida ja sisällyttää reittiin vain, jos se 

on edellytys reitin eri osuuksien yhdistämiseksi toisiinsa ja jos 
välttämättömille reitillä kulkevien ajoneuvoille (kuten sairaankuljetus) 
voidaan järjestää kiertotie. 

 
UCI Gravel World Championship on sarjan viimeinen tapahtuma, jonne 
osallistujat karsitaan World Series sarjan kautta. 

 
  Osallistuminen ja kilpailuluokat 
15.6.003 Gravel tapahtumat ovat avoimia kaikille vähintään 19-vuotiaille, joilla on 

sääntökohdan 15.6.001bis mukainen voimassa oleva lisenssi. 
 

Kilpailut järjestetään seuraaville ikäluokille: 
19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, jne. 

 
  Kilpailumatkat ja lähtöjärjestys 
15.6.004 Kilpailumatka tulee olla vähintään 50 km ja enintään 200 km ottaen 

huomioon radan vaativuus ja korkeuserot. Kilpailunjärjestäjä voi ehdottaa 
lyhyempää matkaa vanhemmille ikäluokille. Virallisia kilpailumatkoja voi olla 
vain yksi jokaista ikäluokkaa kohden. 
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Kaikkien UCI Gravel World Series ja UCI Gravel Wold Championships 
tapahtumien kilpailumatkat tulee olla UCI:n hyväksymiä. 

 
 Miehillä ja naisilla on oltava omat lähdöt ja käsiteltävä erillisenä kilpailuna. 

Yhteistyö tai mikä tahansa muu apu (veto, ravintohuolto, tekninen apu) 
naisten ja miesten välillä on kielletty.  

 
  Välineet 
15.6.005 Kaikki pyörätyypit ovat sallittuja. Sähköpyörät ovat kiellettyjä. 
 
 Ohjaustangon muoto on vapaa, mutta sen rakenne on oltava yksiosainen 

eikä siinä saa olla nousukahvoja tai lisätankoja (triathlon tyyppiset 
ohjaustangot ja jatkeet ovat kiellettyjä). 

 
 Jäykkärakenteisen pyöräilykypärän käyttö on pakollista. 
 
  Ravintohuolto ja teknisen huollon alue 
15.6.006 Ravinto- ja tekninen huolto tulee olla mahdollista vain siihen tarkoitetulla 

alueella (Huoltoalue). Huoltoalue tulee olla järjestetty vähintään 25 km välein. 
 

Yksinomaisuus 
15.6.007 UCI Gravel World Series tapahtumat eivät voi kuulua tai olla osa muuta 

kansainvälistä tapahtumaa. 
 

Ajankohta 
15.6.007 UCI hyväksyy UCI Gravel World Series tapahtuman ajankohdan. Määrättynä 

viikonloppuna voidaan järjestää vain yksi UCI Gran Fondo World Series 
tapahtuma kyseisessä maanosassa. 

 
UCI Gravel World Series logo 

15.6.009 UCI Gravel World Series tuotemerkin käyttöoikeuden myöntää UCI näissä 
säännöissä olevien ehtojen ja UCI Gravel World Series organiser guide 
ohjeiden mukaisesti. UCI Gravel World Series tuotemerkin kaupallinen 
hyödyntäminen ei ole sallittu ilman UCI:n lupaa. 
 
Osallistaminen 

15.6.010 Tapahtuman sisällyttäminen tähän sarjaan edellyttää, että tapahtuman 
järjestäjä hyväksyy UCI Gravel World Series organiser guide ehdot ja 
sitoutuu noudattamaan UCI:n sääntöjä ja muita tapahtumaan sovellettavia 
määräyksiä. 

 
UCI Gravel World Series organisers quide 

15.6.011 UCI Gravel World Series organisers quide oppaassa määritellään sarjaan 
osallistumisen ehdot sekä erityissäännöt. Muilta osin UCI Gravel World 
Series tapahtumat (mukaan lukien UCI Gravel World Championships) 
tapahtumissa noudatetaan näitä Osan 15 harrastepyöräilyä koskevia 
sääntöjä. 

 
Karsiutuminen UCI Gravel World Championships kilpailuun 

15.5.012 UCI Managrment Committe määrittelee karsiutumisjärjestelmän vuosittain. 
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§ 2 UCI Gravel World Championships 

 
  Kts. UCI:n säännöt. 
 


