Kilpailukutsu BMX Suomi Cup #2 Turussa 18.6.2016
Paikka: Kupittaan BMX-rata, Turku
Tervetuloa BMX Turku ry:n järjestämään BMX-Racing -kilpailuun.
Kilpailun johtajana toimii ja tiedusteluihin vastaa Annika Laakso (e-mail
annika.laakso@bmxturku.fi, puh. 044 235 8151).
Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja määräyksiä sekä CUP-sääntöjä. Sääntöjen
soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa epäselvissä tapauksissa kilpailun ylituomari.
Kilpailutapahtumaan osallistuvat ovat vastuussa itselle ja muille (ns. kolmas osapuoli)
aiheuttamistaan seuraamuksista. Kilpailijan tulee itse tiedostaa kilpailun vaarat ja riskit. Kilpailijat
ja muut kilpailuihin osallistuvat vastaavat vakuutusturvastaan.
Ilmoittautuminen
Kilpailuihin on ilmoittauduttava seuroittain ennakkoon 11.6. klo 18.00 mennessä osoitteeseen
vilvaris (@) gmail.com. Kaikilla kilpailijoilla on oltava SPU:n (tai UCI:n jäsenseuran)
myöntämä voimassaoleva kilpailulisenssi, lisenssin hankinnasta ohjeet täällä. Ilmoittautumiseen
tarvittava excel-lomake on ladattavissa osoitteessa http://bmxracing.fi/bmx-racingkilpailut/materiaalia/
Osallistumismaksu, 20 € / kilpailija on maksettava 15.6.2016 mennessä tilille BMX Turku FI85
4713 0010 0428 51. Kuitti maksusta on hyvä olla mukana. Paikan päällä maksettuna
osallistumismaksu on 22 euroa.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 18.6. klo 11.00 asti. Jälki-ilmoittautuminen 40€. Kuitti
maksusuorituksesta mukaan tai paikanpäällä kisatoimistossa maksu.
Kilpailuluokat
Kilpailussa ajetaan BMX-Cup 2016 sääntöjen mukaiset luokat.
Huom. 2016 CR-luokkia koskeva uudistus, kaikki 2001 ja aikaisemmin syntyneet ajavat yhdessä
(miehet ja naiset erikseen jos on riittävästi ilmoittautuneita).
Kilpailuohjelma
9:30 toimitsijakokous
10:00 kilpailutoimisto avataan
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailutoimistossa klo 11.00 mennessä ajovarusteissa ja pyörä
mukana. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijan pyörä, varusteet ja mahdollinen lukkopoljinten

käyttö tarkastetaan kilpailijoiden turvallisuuden takia ennen kilpailuluvan myöntämistä.
Ilmoittautumiseen on siis hyvä varata aikaa hieman tavallista enemmän.
11:00-12.30 viralliset harjoitukset
11:00-11:50 M/N-14 ja sitä nuoremmat
11:50-12:30 M/N-juniorit ja aikuiset
12:15 joukkueenjohtajien kokous
13:00 potkupyöräkisa ja alkuerät
16:00 finaalit (arvioitu)
16:30 palkintojenjako (kun kaikki finaalit on ajettu)
17:00 arvioitu kilpailujen päättyminen
Yleiset järjestelyt
Kilpailupaikka on Kupittaan BMX-rata osoitteessa Hippoksentie 12. Pyöräilyvelodromin alue on
kilpailijoiden käytössä lämmittely- ja jäähdyttelyajoa varten. Tiimiteltat saa pystyttää
pyöräilyvelodromin keskellä olevalle alueelle (varausta ei tarvita, tilaa on). Motojonot tulevat
BMX-radan puoleiseen päätyyn, josta kulku radalle lähdönjärjestelijöiden ohjeiden mukaisesti.
Kilpailupäivänä käytössä olevat parkkialueet on merkattu alla olevaan karttakuvaan.
Pyöräilyvelodromin viereinen parkkialue on varattu tiimitelttoja kuljettaville autoille. Hesburgerin
parkkialue on maksullinen.
Pukuhuone- ja wc-tilat ovat käytettävissä radan läheisyydessä (keltainen talo velodromin
parkkialueen vieressä).
Kilpailualueella on kahvio. Radan läheisyydessä myös Hesburger-ravintola.
Kilpailuun osallistuneet saavat maksutta osallistua myös BMX Turku ry:n BMX-jameihin
sunnuntaina 19.6.2016 Naantalissa http://bmxturku.fi/wordpress/kuvia/Bmxjamit.jpg
Tapahtuman majoituskumppani Sokos Hotel Hamburger Börs
Varausta tehtäessä on mainittava hotelli, sekä tapahtuman tunnus ”BMX Turku” erikoishinnan
takaamiseksi: standard 1hh 90€ / vrk, standard 2hh 100€ / vrk, lisävuode lapselle 15€ / vrk.
Hinnasta myönnetään s-etukortille bonusta.
Varaukset tehtävä 4.6. mennessä keskusmyyntipalvelusta. Keskusmyyntipalvelu palvelee
varausasioissa ma-pe klo 8.00-20.00, puh 020-1234 600 sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Huonehinta sisältää runsaan buffetaamiaisen (alv 14 %), huoneosuuden alv:n (10 %), sekä saunan ja
uima-altaan käytön. Huonehinta on netto eli ei sisällä matkatoimistokomissiota. Hotellivieraiden

käytössä Loisto liikuntakeskuksen kuntosali ja ryhmäliikuntatunnit veloituksetta. Loisto sijaitsee
Original Sokos Hotel Hamburger Börsiä vastapäätä.
Majoittuvien asiakkaiden lisäetuna avainkorttia esittämällä:
- 5-10% alennus Sokos Wiklundin normaalihintaisista tuotteista
- 10% alennus Wiklundin apteekin vapaan kaupan tuotteista

Muuta olennaista
Linkki sääntöihin http://bmxracing.fi/bmx-racing-kilpailut/saantoja/
Linkki kilpailulisenssin lunastamiseen: http://www.pyoraily.fi/lisenssi/
Linkki kilpailunumeron varaamiseen http://bmxracing.fi/kilpailijoille/kilpailijat/

Kilpailualue ja parkkipaikat:

WC ja pukuhuone

BMXrata

P

