Kilpailukutsu BMX Suomi Cup # 2 Turussa 10.6.2017
Tervetuloa BMX Turku Ry:n järjestämään bmx-racing kilpailuun.
Kilpailun johtajana toimii Kati Heininen. Tiedusteluihin vastaa Kati Heininen, seuraposti@bmxturku.fi tai
puh. 040 179 0107.

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja määräyksiä, CUP-sääntöjä sekä kilpailun teknisessä
oppaassa annettuja määräyksiä. Sääntöjen soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa epäselvissä tapauksissa
kilpailun ylituomari.
UCI-sääntöjen mukaisesti alle 13-vuotiailta on lukkopolkimet kielletty (6.1.079).
Kilpailutapahtumaan osallistujat ovat vastuussa itselleen 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 6.6.2017 klo 18.00 mennessä osoitteeseen
mintsi@hotmail.com. Kaikilla kilpailijoilla on oltava SPU:n (tai UCI:n jäsenseuran) myöntämä
voimassaoleva kilpailulisenssi. lisenssin hankinnasta ohjeet täällä. Ilmoittautumiseen tarvittava excellomake on ladattavissa tästä.
Osallistumismaksu,  20  €  /  kilpailija on maksettava 8.6.2017 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 10.6.2017 klo 11.00 asti. Jälki-ilmoittautuminen  40€.  Kuitti
maksusuorituksesta mukaan tai paikanpäällä kisatoimistossa maksu.

Kilpailuluokat
Kilpailussa ajetaan BMX-Cup 2017 sääntöjen mukaiset luokat.

Kilpailuohjelma
9:30 toimitsijakokous
10:00 kilpailutoimisto avataan
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailutoimistossa klo 11.00 mennessä ajovarusteissa ja pyörä mukana
11-12 viralliset harjoitukset

11.45 joukkueenjohtajien kokous
12:30 potkupyöräkisa
12:30 ensimmäinen alkuerälähtö
15:30 arvioitu palkintojenjako (kun kaikki finaalit on ajettu)
16:00 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 BMXradan 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.
Majoitusvaihtoehto:
https://www.sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/tarjous/majoitu-turun-original-sokos-hotellissa/022569155_419558
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:

