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Kultainen Kampi Cup 2023 
4 Lajia: MAANTIE, MAASTO, RATA, CYCLOCROSS 

 

 

 

13 OSAKILPAILUA 
6 X MAANTIE, 4 X AIKA-AJO, 2 X KORTTELI 
Seitsemän (7) parhaan osakilpailun pisteet lasketaan loppupisteisiin 

 

17 OSAKILPAILUA 
4 x XCO, 8 x XCM, 2 x XCC, 1 x XCE 
Kahdeksan (8) parhaan osakilpailun pisteet lasketaan loppupisteisiin 
 

XX OSAKILPAILUA 
Linja-ajo, Eräajo, Aika-ajo, Takaa-ajo 

X parhaan osakilpailun pisteet lasketaan 
 
 

XX OSAKILPAILUA 
Huom. Cyclocross kilpailut ajetaan vuoden 2024 mukaisissa sarjoissa 

 

 

Kokonaiscup jää pois kaudella 2023 

Kultainen Kampi CUP on valtakunnallinen kilpailusarja U11 – U17 ikäisille tytöille ja pojille. 

CUP-menestystä voi hakea yhdestä tai useammasta lajista, tai omaan pyöräilyharrastukseen parhaiten 

sopivalla tavalla. 

CUP-kalenteri ja pistelasku on pyritty laatimaan siten, että menestyminen olisi mahdollistettu eri puolella 

suomea asuville nuorille pyöräilijöille. 

KK-CUP tulokset ja sarjataulukot julkaistaan Suomen Pyöräily Ry:n internetsivuilla. 

https://pyoraily.fi/kultainenkampi 

https://pyoraily.fi/
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Sarjat 
Pojat / Tytöt U11, U13, U15 ja U17 

U11 (M/N-10) 2013 ja myöhemmin syntyneet 

U13 (M/N-12) 2011 ja 2012 syntyneet 

U15 (M/N-14) 2009 ja 2010 syntyneet 

U17 (M/N-16) 2007 ja 2008 syntyneet 

Osallistumisedellytykset 
Sarjaan osallistumiseen vaadita lisenssiä, mutta ollakseen pistelaskussa mukana, ajajan on edustettava 

kilpailuissa Suomen Pyöräilyn jäsenseuraa.  

Huom! Moniin cupin kilpailuihin osallistuminen edellyttää Suomen Pyöräilyn kilpailulisenssiä. Usein XCM- 

kilpailuissa ja CX-kilpailuissa lisenssivaatimusta ei ole. Lisenssivaatimus tulee tarkastaa aina 

kilpailukohtaisesti. Nuorisoyksikkö suosittelee vahvasti lisenssin tai fillaripassin hankkimista aina kun 

osallistutaan kilpailuihin tai pyöräilytapahtumiin. Mm. vakuutusturvan varmistamiseksi. 

Pistelaskenta ja säännöt 
CUP-pisteet lasketaan aina kilpailijan sijoituksen mukaan, riippumatta siitä onko muut kilpailijat mukana 

pistelaskussa. Esim. jos kilpailun voittaa cupin ulkopuolinen ajaja, toiseksi tullut saa toisen sijan oikeuttamat 

pisteet. Cupin ulkopuolella on ne ajajat, jotka eivät edusta SP jäsenseuraa. 

Maastopyöräilyn XCM-kilpailuissa ei vaadita kilpailulisenssiä. Näissä kisoissa KK-CUP osakilpailuiden 

järjestäjien tulee kilpailuohjeessa tai ilmoittautumisen yhteydessä mainita kilpailijan osallistumisesta 

Kultainen Kampi CUP:iin. 

Kultainen Kampi CUP kilpailuissa noudatetaan kansainvälisen ja kansallisen liiton sääntöjä  

Tässä dokumentissa annetaan ohjeita ja suosituksia erityisesti niiltä osin, kun virallinen sääntökirja ei ota 

kantaa lasten ja nuorten kilpailuiden järjestämiseen. 

Tasapisteissä ajajien välillä ratkaisee ensisijaisesti paremmat sijoitukset keskinäisissä kilpailuissa. Tämän 

jälkeen cup-sijoitus ratkeaa enemmän ykkössijoja, kakkossijoja jne. ajaneen eduksi. Jos näiden jälkeen ei 

saada eroa, sijoitus jaetaan. Jos keskinäisissä sijoituksissa tulee esim. kolmen ajajan kesken ristiriita, sijoitus 

jaetaan. Esim. jos kolmesta ajajasta kahden ajajan välillä järjestys olisi määritettävissä mutta kolmas ajaja 

on saanut samat pisteet kokonaan eri kilpailusta, kohtaamatta kahta muuta tasapisteissä olevaa. 

Pisteet lasketaan kussakin kilpailussa siihen luokkaan, johon ajaja on kilpailussa osallistunut. 

Kilpailuissa noudatetaan SP:n kilpailusääntöjä ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita sekä määräyksiä.  

Linkki sääntöihin:  

https://pyoraily.fi/suomenpyoraily/yksikot-ja-valiokunnat/saanto-ja-tuomarivaliokunta/saannot/ 

Kilpailun ajankohdan siirtyminen (esim. koronavirusepidemian vuoksi) ei vaikuta kilpailun KK-cup-arvoon.  

 

 

https://pyoraily.fi/suomenpyoraily/yksikot-ja-valiokunnat/saanto-ja-tuomarivaliokunta/saannot/
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Pisteet 

Sijoitus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14-

19 

20- 

Pisteet:  20  17  15  13 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

Maantiecup 
Kokonaispisteisiin lasketaan mukaan kunkin kilpailijan seitsemän (7) parhaan kilpailun pisteet 

Etappikilpailuissa CUP-pisteet lasketaan kilpailun kokonaistuloksen mukaan. Etapeista ei jaeta erillisiä cup-

pisteitä 

Jos osakilpailuja jää ajamatta esim. koronavirusepidemiasta johtuen, pistelaskentaa muutetaan seuraavasti. 

Kokonais kilpailumäärä Lasketaan loppupisteisiin 

11-13 7 

8 - 10 6 

7 5 

6 4 

5 4 

1-4 Sarja peruuntuu 

 

Maastocup 
Kokonaispisteisiin lasketaan mukaan kunkin kilpailijan kahdeksan (8) parhaan kilpailun pisteet. 

Kaikki kilpailumuodot (XCM, XCO, XCC, XCE) ovat pistelaskennassa samanarvoisia.  

Jos osakilpailuja jää ajamatta esim. koronavirusepidemiasta johtuen, pistelaskentaa muutetaan seuraavasti. 

Kokonais kilpailumäärä Lasketaan loppupisteisiin 

14-17 8 

12-13 7 

9-11 6 

7-8 5 

5-6 4 

1-4 Sarja peruuntuu 

Ratacup 
Kokonaispisteisiin lasketaan mukaan neljän parhaan kilpailun pisteet 

Jos osakilpailuja jää ajamatta esim. koronavirusepidemiasta johtuen, pistelaskentaa muutetaan seuraavasti. 

Kokonais kilpailumäärä Lasketaan loppupisteisiin 

4 3 

3 2 

1-2 Sarja peruuntuu 
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Cyclocross-cup 
Pisteisiin lasketaan mukaan x parhaan kilpailun pisteet 

Cupissa menestyneiden palkitseminen kauden lopussa. 
Lajicupeissa sekä kokonaiscupissa palkitaan kaikkien sarjojen kolme parasta. 

 

Kultainen Kampi -seurakilpailu 

Seurapisteisiin lasketaan yhteen kaikki seuran ajajien keräämät KK-Cup pisteet. 

Kilpailutulokset, sarjataulukoiden ylläpito ja viestintä  
 

Tulokset   

Pistetaulukoita ylläpidetään Suomen Pyöräilyn internetsivulla. 

https://pyoraily.fi/kultainenkampi 

 

Lisätietoja   

Suomen pyöräily Ry Nuorisojaosto 

https://pyoraily.fi/suomen-pyoraily/yksikot-ja-valiokunnat/huippupyoraily-yksikko/nuorisojaos/ 

Palkitseminen 
- Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan Kultainen Kampi mitalein. 

 

https://pyoraily.fi/suomen-pyoraily/yksikot-ja-valiokunnat/huippupyoraily-yksikko/nuorisojaos/

