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Luku I YLEISTÄ 

 
 
 
1.8 Lähtö ei ole SM-mitalien arvoinen, mikäli luokkaan ei starttaa vähintään 5 

kuskia 3 eri seurasta. Kilpailu voidaan käydä mutta Suomen mestaruutta ja 
mitaleita ei jaeta, mikäli vähimmäismäärät eivät täyty. Tämä koskee kaikkia 
pyöräilyn lajeja ja kilpailumuotoja. 

 
 
 

  

  

IBD Cycling ehdottaa 

STV ei puolla minimi osallistujamäärän ottamista takaisin. 
Sääntö poistettiin muutama vuosi sitten.  

STV:n kannanotto 
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Luku II MAANTIEAJO 

 
2.3  Joukkuekilpailu 
 

Luokissa N/M-Elite, N/M-18, N/M-16, N/M-14, N/M-12 ja N/M-10 ajetaan 
joukkuekilpailu henkilökohtaisten väliaikalähtöisten maantieajokilpailujen 
yhteydessä. Tulokset määräytyvät seuran parhaalle joukkueelle kolmen 
parhaan ajajan yhteenlaskettujen aikojen perusteella ja seuraavaksi 
parhaalle joukkueelle neljänneksi, viidenneksi ja kuudenneksi parhaan ajajan 
yhteenlaskettujen aikojen perusteella jne. Seuran joukkueiden 
enimmäismäärä ei ole rajoitettu. Jos yhteenlaskettu aika on useammalla 
joukkueella sama, niin joukkueen kolmanneksi parhaan ajajan aika ratkaisee 
järjestyksen jne.  

 
 
 
 
 
 
2.5  Kortteliajo 
 

Kilpailu käydään yhteislähtöisenä linja-ajona suljetulla kortteliradalla, jonka 
pituus on 800-2000 metriä. 
 

  Kortteliajo ajetaan seuraavissa luokissa: 
 

Luokka Suositeltu 
kilpailumatka 

Elite n. 60 km 

M-18 n. 40 km 

M-16 n. ?? km 

M-14 n. ?? km 

M-12 n. ?? km 

M-10 n. ?? km 

N n. 30 km  

N-18 n. 30 km 

N-16 n. ?? km 

N-14 n. ?? km 

N-12 n. ?? km 

N-10 n. ?? km 

 
 

  

Terva-ajot ehdottaa 

Terva-ajot ehdottaa 

STV puoltaa poistamista. 
Aikojen yhteenlasku ei ole joukkuekilpailua 

STV ei puolla junioriluokkia kortteliajoon. 
Turvallisuusriski ja junioreilla on tarpeeksi kisoja muutenkin.  



 

 

Suomen Pyöräily ry / Sääntökansio 3 SM-SÄÄNNÖT 2020 (27.10.2021) 

Luku III JOUKKUEAIKA-AJO 

 
 Maantiepyöräilyn joukkueaika-ajon Suomenmestaruuksista kilpaillaan 

seuraavissa luokissa ja matkoissa. 
 

Luokka Matka 

Miehet n. 30 km 

Naiset n. 30 km 

Sekaviesti n. 20 km per joukkue 

 
Miesten ja Naisten luokkien kilpailu ajetaan viiden hengen joukkuein kuitenkin 
siten että myös kolmen kilpailijan joukkueellakin voi osallistua. Aika otetaan 
kolmannesta ajajasta. 
 
Sekaviesti ajetaan neljän hengen joukkuein (4 miestä ja 4 naista) kuitenkin 
siten että myös kahden kilpailijan joukkueellakin (2 miestä ja 2 naista) voi 
osallistua. Vaihto ja loppuaika otetaan toisesta ajajasta. Kilpailuohjeessa on 
määriteltävä, lähtekö ensin mies- vai naisjoukkue. 

 
 
 
 
 
Vaihtoehtoinen esitys 
 
 
 Maantiepyöräilyn joukkueaika-ajon Suomenmestaruuksista kilpaillaan 

seuraavissa luokissa ja matkoissa. 
 

Luokka Matka 

Miehet n. 30 km 

Naiset n. 30 km 

Sekaviesti n. 20-30 km joukkue 

 
Miesten ja Naisten luokkien kilpailu ajetaan viiden hengen joukkuein kuitenkin 
siten että myös kolmen kilpailijan joukkueellakin voi osallistua. Aika otetaan 
kolmannesta ajajasta. 
 
Joukkueessa on kuusi ajajaa: kolme miestä ja kolme naista. Myös 
kaksihenkiset joukkueet voivat osallistua tähän kilpailumuotoon. Seura voi 
osallistua useammalla joukkueella SM-kisaan. 
 
Kilpailun kulku: Ensin ajaa naisten joukkue, joista toisen tullessa vaihtoon, 
tuomari heilauttaa lipun miesten joukkueen lähdön merkiksi. Loppuaika 
otetaan toisen miehen ylittäessä maaliviivan. 

  

STV ehdottaa 

Terva-ajot ehdottaa 

STV puoltaa sekaviestin lisäämistä joukkueajoihin. 

STV ei puolla miesten ja naisten joukkueajon poistamista. 
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Luku V MAASTOPYÖRÄILY 

 
 
5.3  Alamäkiajo (DH) 
 

Alamäkiajon (DH) Suomen mestaruudesta kilpaillaan seuraavissa luokissa: 
 Miehet Elite 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
  Juniorit M-18 ja M-16 
 Naiset Elite 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
  Juniorit N-16 
 Alamäkiajon (DH) ikäluokan Suomen mestaruudesta kilpaillaan seuraavissa 

luokissa: 
 Miehet Masters M-35 
  Nuoret M-14 ja M-12 
 Alamäkiajomestaruuskilpailuissa voi osallistua vain yhteen luokkaan. 
 Kilpailuluokat ajetaan järjestyksessä: Nuoret M-12, M-14, Juniorit N-16, M-16 

ja M-18, M-35, naiset (N) ja miehet (M).  
 Ensimmäinen kilpalasku aika-ajo lähtö lasketaan alamäkiajocupin tilanteen 

mukaisessa käänteisessä järjestyksessä. Luokissa, joissa ei järjestetä tai ei 
ole järjestetty cupkilpailuja, arvotaan lähtöjärjestys. Mikäli edellisen vuoden 
mestari edelleen ajaa samassa luokassa, lähtee hän luokkansa viimeisenä. 
 

 
 
 
 
 

 
5.4  Maraton mestaruuskilpailut (XCM) 

 
Maraton (XCM) Suomen mestaruudesta kilpaillaan seuraavissa luokissa: 

 Miehet Elite 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
  Juniorit M-18 ja M-16 
 Naiset Elite 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
  Juniorit N-16 

Maraton (XCM) Ikäluokan Suomen mestaruudesta kilpaillaan seuraavissa 
luokissa: 

 Miehet Masters M-40 ja M-50 ja M-60 
  Nuoret M-12 ja M-14 
 Naiset Masters N-40 
  Nuoret N-12 ja N-14 
 Suomen ja ikäluokkien mestaruuskilpailujen vähimmäismatka M-Elite, M-18, 

M-40, M-50, M-60 ja N-Elite luokille on 60 km. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Kymi Anti-Flow ehdottaa 

IBD Cycling ehdottaa 

STV ei puolla M-60-luokan lisäämistä. M-50 riittää. 
Ikämiehiä ei ole tarpeeksi, ja kilpailun kesto pitenee. 

STV puoltaa N-16 ja M-12 luokkien lisäämistä, koska 
kilpailijamäärät ovat kasvaneet ja turvallisuus on huomioitu. 
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5.5 Maastoajo lyhytrata (XCC)  
 

Maaston lyhytrata-ajossa (XCC) Suomen mestaruudesta kilpaillaan 
seuraavissa luokissa: 
 

 Miehet Elite 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
 U23 alle 23-vuotiaat 
  Juniorit M-18 ja M-16 
 
 Naiset Elite 19-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
  U23 alle 23-vuotiaat 
  Juniorit N-18 ja N-16 
 
 Maaston lyhytrata-ajossa (XCC) Ikäluokan Suomen mestaruudesta 

kilpaillaan seuraavissa luokissa: 
 
 Miehet Masters M-30, M-40, M-50 ja M-60 
  Nuoret M-10, M-12 ja M-14 
 
 Naiset Nuoret N-10, N-12 ja N-14 
 
 Useita kilpailuluokkia voidaan tarvittaessa ajaa samanaikaisesti edellyttäen, 

että luokkien osallistujamäärät tämän sallivat. Luokat voidaan lähettää 
samanaikaisesti tai muutaman minuutin välein. 

 
Ikään perustuvien luokkien ajajat voivat osallistua omaan tai omaa luokkaa 
seuraavaan vaativampaan luokaan alla olevaa U23 ja Elite poikkeusta lukuun 
ottamatta. Esim. N-14 luokan ajaja voi kilpailla mestaruuskilpailuissa joko N-
14 tai N-16 luokassa. 
 
U23- ja Elite-luokat kilpailevat saman matkan ja samassa lähdössä. U23 
luokan kilpailijat osallistuvat myös Elite-luokan mestaruuskilpailuun. 

 
Ajajat sijoitetaan lähtöviivalle maastoajo-cupin vallitsevan pistetilanteen 
mukaisessa järjestyksessä. Eniten pisteitä saanut ajaja saa ensin valita 
paikkansa lähtöviivalla jne. Luokissa, joissa ei järjestetä tai ei ole järjestetty 
cupkilpailuja, arvotaan lähtöjärjestys. 
 
Kilpailujen keston maksimi- ja minimiajat määräytyvät 
maastopyöräilysäännöissä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
 

OTC ehdottaa 

STV ei puolla XCC:lle SM/ISM arvoa vuodelle 2022, mutta 
 
STV ehdottaa, että kokeilumielessä kilpailun voi järjestää, 
jos mahtuu kilpailuviikonlopun ohjelman XCE:n ja XCO:n 
lisäksi mutta ilman SM/ISM arvoa. 


