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1 Yleistä 

 
Tähän dokumenttiin on kerätty tyypillisiä pyöräilykilpailun toimihenkilöiden rooleja, 
tehtäviä ja vastuualueita sekä toimitsijoiden että tuomarien osalta. 
 
Toimihenkilöitä koskevat säännöt on määritelty kilpailusäännöissä, mm: osa I 
yleiset säännöt, sekä lajikohtaiset säännöstöt. 
 

2 Toimitsijat 

 
Kilpailujen johtaja 

 
1. Johtaa kilpailuja ja on vastuussa ohjelman noudattamisesta ja sujuvuudesta. 

 
2. Valvoo, että kaikki toimitsijat ovat saapuneet kilpailupaikalle, ja tarpeen 

vaatiessa valitsee heille sijaiset. 
 

3. Kilpailujen johtajan velvollisuutena on: 
 

a) huolellisesti seurata käynnissä olevia kilpailuja ja määrätä milloin uusi 
kilpailulaji saa alkaa. 

b) laatia etukäteen aikataulu, joka jaetaan toimitsijoille ja tuomareille, sekä 
kiinnitetään sellaiseen paikkaan, josta kilpailujen osanottajat sen helposti 
näkevät. 

c) ennen kunkin kilpailulajin alkamista, hyvissä ajoin tiedottaa siitä 
asianomaisille toimitsijoille ja tuomareille sekä antaa määräys kilpailuun 
ilmoittautuneiden kutsumisesta kilpailupaikalle, 

d) huolehtia siitä, että tulokset ym. tiedotukset saatetaan kuuluttajan 
välityksellä yleisön ja tiedotussihteerin välityksellä sanomalehdistön 
tietoon. 

e) valvoa, että eräajot toimitetaan aikataulun mukaan, 
f) valvoa apulaistensa toimintaa ja suorittaa näiden avulla tarpeelliseksi 

katsomiaan tehtäviä kilpailujen aikana. 
g) huolehtia siitä, että kilpailuohjelman toteuttamisessa ei synny kuolleita 

kohtia. 
 

4. Kilpailun johtaja ei itse saa osallistua kilpailuun, jonka johtajana hän toimii. 
 

Tuvallisuuspäällikkö 

 
1. Laatii kilpailusta turvallisuussuunnitelma 
 
2. Toimii yhteyshenkilönä eri viranomaisiin, mm. poliisi. 

 
Sihteeri 
 

1. On järjestelytoimikunnan sihteeri. 
 
2. On vastuussa järjestelytoimikuntien kokousten koolle kutsumisesta. Hän 

valmistaa myös kaikkien näiden kokousten pöytäkirjat. 
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3. Johtaa hallinnollisia järjestelyjä sekä huolehtii tärkeimmästä kilpailuja 

koskevasta kirjeenvaihdosta. 
 

Yhdyshenkilöt 

 
1. Huolehtivat kilpailijoiden ja toimitsijoiden palvelusta. 

 
2. Huolehtivat myös siitä, että jokainen kilpailija saa tiedon kilpailulajin 

alkamisesta ja että kilpailija on ajoissa lähtöpaikalla. 
 
2. Kehottavat kilpailijaa hyvissä ajoin, esim. 15 minuuttia ennen lajin alkamista, 

valmistautumaan. Yhdyshenkilöiden on hyvissä ajoin, esim. 5 minuuttia 
ennen lajin alkua kehotettava kilpailijoita siirtymään lähtöpaikalle. 

 
Ratamestari 

 
1. Toimii suoraan kilpailujen johtajan alaisuudessa. Ratamestarilla tulee olla 

vähintään II-luokan tuomarikortti. 
 
2. On vastuussa siitä, että kilpailurata ja tarvittavat välineet ovat kilpailujen 

alkaessa ja niiden kestäessä asianmukaisessa kunnossa. 
 

Järjestyspäällikkö 

 
1. Huolehtii alaistensa avulla järjestyksestä kilpailupaikalla. 

 
2. Huolehtii siitä, etteivät sivulliset henkilöt oleskele kilpailujen toimihenkilöille 

ja osanottajille varatuilla paikoilla. 
 

3. Järjestää sellaisille toimihenkilöille ja osanottajille, jotka eivät ole tehtävissä, 
alueen, jossa nämä voivat oleskella. 

 
4. Huolehtii siitä, että radan välittömässä läheisyydessä ei tupakoida. 

 
5. Määrää ja valvoo alaistensa toimintaa. 

 
Kuuluttaja 

 
1. Pitää yleisön ja kilpailijat selvillä kilpailujen kulusta. 
 
2. Ilmoittaa yleisölle kuhunkin lajiin osallistuvien kilpailijoiden nimet ja numerot 

sekä muut selventävät tiedot, kuten erien kokoonpanot, väliajat, sijoitukset, 
ajat jne. 

 
3. Ilmoittaa koska kukin kilpailulaji alkaa, seuraa tarkoin kilpailujen kulkua ja 

varoo kuulutuksellaan häiritsemästä kilpailijan suoritusta. 
 

4. Kunkin lajin lopputulokset on kuulutettava mahdollisimman nopeasti sen 
jälkeen, kun tiedot ovat saapuneet kilpailujen sihteeriltä. 

 
5. Tarpeen vaatiessa on kuuluttajalle määrättävä apulainen tai apulaisia. 

 



 

Suomen Pyöräily ry 4 Kilpailun toimihenkilöiden vastuualueet (28.3.2021) 

Tiedottaja 

 
1. Hoitaa lehdistöpalvelun ja muut tiedotusvälineet. 
 
2. Tiedottaa lehdistön edustajille erilajeihin osallistuvien kilpailijoiden nimet ja 

heidän saavutuksensa kilpailuissa. Hän toimittaa kilpailun päätyttyä 
täydelliset tulosluettelot, maantieajon matkan pituuden, voittajan 
keskinopeuden, tiedot yleisömäärästä, sääolosuhteista ym. vastaavista 
kilpailuun vaikuttavista tekijöistä Suomen Tietotoimistolle sekä lehdistön 
paikalliselle edustajistolle. 

 
Lääkäri (lääkintähenkilöstö) 

 

1. On läsnä kilpailujen ajan, ensi kädessä vastuunalaisena loukkaantuneille 
annettavasta ensiavusta. 

 
2. Tarkastaa kilpailujen järjestäjien tarpeelliseksi katsomissa tapauksissa 

kilpailijan lääkärintodistuksen tai suorittaa hänen tarkastuksensa 
tarvittaessa. 

 
3. Ellei lääkäriä ole saatavissa, voidaan tehtävässä käyttää muita alaa tuntevia 

henkilöitä, kuten esim. sairaanhoitajia, ensiaputaitoisia henkilöitä jne. 
 

3 Tuomarit 

 
Tuomarineuvosto 

 
1. On nimettävä kaikkiin kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin. 
 
2. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailujen ylituomari sekä vähintään kaksi 

muuta jäsentä. Tuomarineuvoston jäsenet tulisi nimetä eri seurojen 
edustajista. Kansallisissa kilpailuissa ylituomarin ei saa olla järjestävästä 
seurasta. Mikäli kyseessä on kansainvälinen kilpailu, on tuomarineuvosto 
valittava eri kansallisuuksien edustajista. 

 
3. Ratkaisee kaikki riidanalaiset tekniset kysymykset. Lisäksi se voi puuttua 

asioihin, milloin on aihetta epäillä vääryyttä tapahtuneen. 
Tuomarineuvostolla on oikeus poistaa kilpailuista fyysisesti heikko tai 
kokematon kilpailija, joka voi olla vaarana toisille kilpailijoille. 

 
4. Tuomarineuvoston ratkaisu on lopullinen eikä siitä voi valittaa, mikäli 

tuomarineuvoston päätös on sääntöihin perustuva. 
 

Ylituomari 

 
1. Valvoo, ja on viime kädessä vastuussa siitä, että voimassa olevia 

kilpailusääntöjä noudatetaan. 
 

2. Kuuluu yhtenä jäsenenä tuomarineuvostoon ja toimii sen puheenjohtajana. 
Kilpailuun ylituomarin voi määrätä UCI tai SP. 

 
3. Ylituomarin tehtävänä on: 
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a) tarkastaa kilpailijoita koskevat ilmoittautumiset ja todeta, että jokaisella 

kilpailuun osallistuvalla on sääntöjen määräämä lisenssi. 
b) poistaa kilpailuista osanottaja, joka ei noudata kilpailusääntöjä ja 

määräyksiä tai muuten käyttäytyy sopimattomasti. 
c) tarkastaa, että tuomaritehtävissä olevilla henkilöillä on voimassa oleva 

tuomarikortti. 
d) poistaa kilpailuista toimitsijan tai tuomarin, joka ei noudata sääntöjä tai 

käyttäytyy urheiluhengen vastaisesti. 
e) ratkaista kaikki tuomareiden väliset erimielisyydet. 
f) valvoa, että sääntöjä noudatetaan, ja ratkaisee sellaiset tekniset 

kysymykset, jotka kilpailun aikana tulevat esille ja joita ei ole huomioitu 
näissä säännöissä. 

g) hyväksyä ja allekirjoittaa kilpailujen lopulliset tulokset. 
h) ryhtyä toimenpiteisiin jokaiseen kilpailijaan nähden, jonka puku tai muut 

varusteet eivät ole sääntöjen mukaiset. 
i) tiedottaa annetuista rangaistuksista ja tuomarineuvoston käsittelemistä 

asioista liittoon ensimmäisenä arkipäivänä. 
j) varmistaa, ettei kukaan kilpailuun osallistuvista ole kilpailu-, tomitsija-, 

huolto- tai tuomarikiellon alaisena. 
 
4. Ylituomarilla on oikeus päättää sijoituksesta jossakin lajissa vain silloin, kun 

tuomarit eivät pääse yksimielisyyteen tai enemmistöratkaisuun. 
 
5. Ylituomari ratkaisee jo kilpailupaikalla kaikki ne vastalauseet, jotka koskevat 

kilpailijoiden käyttäytymistä käynnissä olevassa kilpailussa. 
 

6. Jos esitetään vastalause sääntöjen vastaisesta menettelystä johonkin 
kilpailulajin alku- tai välierissä, ylituomarilla on oikeus julistaa syyllisen 
kilpailijan suoritus mitättömäksi, jos hän harkitsee sääntöjen rikkomisen 
tahalliseksi tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneeksi. Ylituomarilla 
on tällöin oikeus päästää häiritty kilpailija jatkamaan seuraavassa erässä, 
aivan kuin tämä olisi edellisestä erästään selviytynyt. 

 
7. Jos loppukilpailun suhteen esitetään vastalause, ylituomarilla on oikeus 

julistaa syyllisen kilpailijan suoritus mitättömäksi, mikäli hän harkitsee 
rikkomuksen tahalliseksi tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneeksi. 
Ylituomarilla on myös valta määrätä uusi kilpailu suoritettavaksi niiden 
kilpailijoiden välillä, jotka hänen mielestään ovat siihen oikeutettuja. 

 
8. Mikäli olosuhteet muodostuvat ylituomarin mielestä sellaisiksi, että oikeus 

vaatii jonkun lajin uusittavaksi, voi hän julistaa jo käydyn kilpailun 
mitättömäksi ja määrätä se uusittavaksi, joko samana päivänä tai 
myöhemmin. 

 
9. Ylituomari tiedottaa annetuista rangaistuksista ja lähettää SP:lle kirjallisen 

selonteon (ylituomarin raportti) kaikista tuomarineuvoston käsittelemistä 
asioista viimeistään ensimmäisenä kilpailujen jälkeisenä arkipäivänä. 

 
Pääsihteeri 

 
1. Kilpailujen pääsihteerillä tulee olla täydelliset luettelot kilpailujen 

toimitsijoista, tuomareista ja kilpailijoiden nimistä numeroista sekä heidän 
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osallistumisestaan eri kilpailulajeihin. 
 
2. Kilpailujen pääsihteerin velvollisuutena on: 

 
a) vastata siitä, että kilpailijat osallistuvat oikeaan erään, lajiin tai luokkaan. 
b) toimittaa lähtöpaikalla, ennen kilpailun alkua nimenhuuto. 
c) valvoa, että kullakin kilpailijalla on sääntöjen mukaiset kilpailunumerot. 
d) antaa ennen kilpailun alkamista kilpailijoille kilpailuselostus. 
e) kirjata kilpailupöytäkirjaan kilpailijoiden maaliintulojärjestys ja saavutetut 

ajat. 
f) antaa tulokset mahdollisimman pian kuuluttajan ja tiedotussihteerin 

käytettäviksi. 
 

3. Pääsihteerille voidaan määrätä apulainen tai apulaisia. 
 

Valvojat 

 
1. Valvojien tulee olla kilpailun ylituomarin tai tuomarineuvoston hyväksymiä. 
 
2. Valvojien sijainti ratakilpailuissa on lähettäjä maalisuoralla ja yksi 

takasuoralla sekä yksi kummassakin kaarteessa. Maantiekilpailuissa 
määrää ylituomari kilpailujen valvojien sijaintipaikat. Maantiekilpailuissa, 
mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, voidaan käyttää useampaakin kilpailujen 
valvojaa. 

 
3. Kilpailujen valvojien tehtävänä on ylituomarin ohjeiden mukaan tarkkailla 

kilpailun kulkua, voidakseen tiedottaa kilpailijan tai jonkun muun henkilön 
sääntöjen vastaisen menettelyn ylituomarille 

 
4. Kilpailujen valvojat ovat ylituomarin apulaisia ja jättävät ilmoituksensa 

hänelle. Valvojia voidaan kuulla ainoastaan neuvottelevina jäseninä, joten 
ratkaisuvaltaa heillä ei ole. 

 
5.  SP voi tarvittaessa nimetä kilpailuun oman valvojansa. 
 
6. SM-tasolla ja kansainvälisessä joukkueajo- ja maantiekilpailussa 

suositellaan huoltoautossa käytettäväksi puolueetonta tuomaria. 
 

Lähettäjä 

 
1. Järjestäjien valitseman lähettäjän tulee ratakilpailuissa olla rekisteröity 

vähintään kn. komissaariluokkaan ja tuomarineuvoston hyväksymä. 
 

2. Kaikki lähtöä koskevat kysymykset ratkaisee lähettäjä. Hän yksin arvostelee 
ja päättää onko lähtö oikea. Lähettäjällä on määräysvaltaa kaikkiin 
lähtöpaikalla oleviin kilpailijoihin nähden. 

 
3. Kilpailuissa, joissa lähtö tapahtuu eri puolilta rataa, lähettäjän tulee sijoittua 

sellaiseen paikkaan, että matka hänestä kuhunkin kilpailijaan on yhtä pitkä. 
500 m, 2, 3 ja 4 km aika-, takaa-, ja joukkueajoissa on käytettävä lähdön 
valvojaa. 

 
4. Lähtömerkki annetaan pistoolilla tai lipulla, ellei näissä säännöissä toisin ole 
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määrätty. Virheellisen lähdön tapahtuessa kutsutaan kilpailijat takaisin 
pistoolin laukauksella tai vihellyspillillä. 

 
5. Lähettäjän tehtävä ei pääty lähtömerkin antamiseen, vaan hänen on tarkoin 

seurattava kilpailun kulkua ja puututtava siihen tarpeen vaatiessa. 
 
6. Mikäli lähettäjä ei ole toiminut kilpailun aikana sääntöjen määräämällä 

tavalla, voidaan häntä vastaan esittää vastalause. Mikäli lähettäjä on 
syyllistynyt karkeaan sääntöjen vastaiseen menettelyyn, ylituomari tai 
tuomarineuvosto voi poistaa hänet tehtävästään. 

 
Lähdön valvoja 

 
1. Lähdön valvojaksi valitaan henkilö joka tuntee hyvin rata-ajojen ne säännöt, 

jotka koskevat 500 m, 1, 2, 3 ja 4 km aika- , takaa-, ja joukkueajoja. 
 
2. Hän ilmoittaa lähettäjälle, koska kilpailija on lähtövalmiina kohottamalla lipun 

yläasentoon, laskemalla lipun alas vasta kun lähtö on selvästi onnistunut (30 
m). Virheellisen lähdön hän ilmoittaa lippua heilauttamalla, jolloin lähettäjä 
voi ampua lähdön poikki. 

 
Kierroslaskija/t 

 
1. Kierroslaskijan tehtävänä on laskea ja ilmoittaa näyttämällä, kuinka monta 

kierrosta kilpailijalla on jäljellä. Kilpailijan aloittaessa viimeistä kierrosta tulee 
kierroslaskijan ilmoittaa se kellonsoitolla. 

 
Ajanottajien johtaja 

 
1. Ajanottajien johtaja on vastuussa ajanottajien toiminnasta ja hän määrää 

ajanottajille työnjaon, jota pyritään noudattamaan koko kilpailun ajan. 
 
2. Ajanottajien johtajan on toimitettava kunkin kilpailun tai erän jälkeen 

ajanottajilta saamansa ajat kilpalujien sihteerille, joka merkitsee ne 
lopullisesti pöytäkirjaan. 

 
3. Mikäli sähköistä ajanottoa käyttää ulkopuolinen asiantuntija, on ajanottajien 

johtajan valvottava käyttäjän toimintaa. Ajanottajien johtaja toimittaa 
tulokset pääsihteerille. 

 
4. Sähköinen ajanotto on varmistettava käsiajanotolla 
 
Ajanottaja/t, käsiajanotto 

 
1. Ajanottaja toimii ajanottajien johtajan määräysten mukaan. 
 
2. Yleensä on kolmen ajanottajan otettava voittajalle aika. Siinä tapauksessa, 

että ajanottajien kelloista kaksi näyttää samaa aikaa ja kolmas eri aikaa, on 
kahden kellon näyttämä aika virallinen. Jos kaikki kellot näyttävät eri aikaa, 
on keskimmäistä aikaa näyttävän kellon aika virallinen. Jos syystä tai 
toisesta aika saadaan otetuksi ainoastaan kahdella kellolla, ja nämä 
osoittavat erilaista aikaa, on huonompi aika virallinen. 

 
3. Kello on pantava käyntiin pistoolin savun tai leimahduksen mukaan, ja 
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mikäli lähetys tapahtuu lipulla, silloin kun lähettäjä lyö vaakasuorassa olleen 
lipun alas. Aika on otettava, mikäli mahdollista, kaikille kilpailun loppuun 
suorittaneille kilpailijoille. 

 
4. Ajanottajien tulee kirjallisesti esittää saamansa ajat ajanottajien johtajalle. 
 
5. Ajanottajien on, mikäli mahdollista, käytettävä porrasmaista 

seisomakoroketta. 
 
Maalituomarien johtaja 

 
1. Maalituomarien johtaja on vastuussa maalituomarien toiminnasta ja määrää 

heille työnjaon, jota on pyrittävä noudattamaan koko kilpailun ajan. 
 
2. Maalituomarien johtaja ottaa vastaan maalituomarien ratkaisut ja toimittaa 

ne kilpailujen sihteerille pöytäkirjaan merkitsemistä varten. 
 
3. Mikäli maalituomarit eivät pääse yksimielisyyteen tai enemmistöratkaisuun 

sijoituksista, maalituomarien johtaja alistaa ratkaisun ylituomarin tai 
tuomarineuvoston päätettäväksi. 

 
4. Tuomarineuvoston päätös on lopullinen ja vetoamaton. 
 
5. Maalituomarien johtaja valvoo myös maalikameran käyttöä ja vastaa 

tulosten oikeellisuudesta. 
 
6. Maalikameran antamat sijoitukset toimittaa maalituomareiden johtaja 

pääsihteerille. 
 
7. Kilpailun ylituomari tai tuomarineuvosto ratkaisee sijoitukset, mikäli 

maalikamerasta saatu tulos on epäselvä. 
 
8. Maalikameraa on käytettävä kansainvälisissä, cup - ja SM-kilpailuissa. 

Kansallisissa kilpailuissa maalikameran käytöstä voidaan luopua 
poikkeusoloissa. 

 
9. Maalikameratyöskentelyn varmistavat maalituomarit. 

 
Maalituomarit 

 
1. Maalituomarin tehtävänä on määrätä kilpailijoiden maaliintulojärjestys. 
 
2. Suositeltavaa on, että yksi maalituomareista määrää ryhmän ensimmäisen, 

toinen ensimmäisen ja toisen, kolmas toisen ja kolmannen jne. kilpailijan 
järjestyksen. Toivottavaa on, että edellä mainittu työnjako on kaikilla 
matkoilla sama. 

 
3. Maalituomarit antavat ennakolta toistensa kanssa neuvottelematta, 

kirjallisen ratkaisunsa maalituomarien johtajalle, joka toteaa kilpailijoiden 
järjestyksen. 

 
4. Erimielisyyksien sattuessa ratkaisee järjestyksen kysymyksessä olevasta tai 

olevista sijoituksista päättäneiden maalituomarien enemmistö. Jos 
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kirjallisissa ratkaisuissa ilmenee erimielisyyttä maalituomarit määräävät 
neuvoteltuaan lopullisen järjestyksen. 

 
5. Maalituomareiden on sijoituttava maaliviivan kohdalle ja sen suuntaisesti, ei 

kuitenkaan kahta metriä lähemmäksi ajorataa. Lisäksi suositellaan 
maalituomareiden käyttöön varattavaksi porrasmallinen seisomakoroke. 

 
6. On suositeltavaa, että maalituomarit toimivat maaliintulojärjestyksen 

ilmoittajina ja merkitsijöinä. Edelliset ilmoittavat ajajien numerot siinä 
järjestyksessä kuin nämä saapuvat maaliin ja jälkimmäiset merkitsevät ne 
muistiin. 

 
7. Maalituomarien tuloksia koskeva päätös on lopullinen ja vetoamaton. 

 


