Kilpailukutsu
BMX Racing Cup #4 2019

Turku 31.8.2019

Kilpailu on samalla BMX Turku ry:n perustajajäsen Ville Laakson
muistokisa
Tervetuloa BMX Turku ry:n järjestämään BMX racing Cup #4 kilpailuun sekä erilliseen aikuisten
lisenssittömään erikoiskisalähtöön.
Kilpailun johtajana toimii Anna-Liisa Autio. Tiedusteluihin vastaa Anna-Liisa Autio seuraposti@bmxturku.fi
tai Minna-Maarit Nurmi.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SP:n kilpailusääntöjä ja BMX Racing Cup 2019 sääntöjä sekä kilpailun
järjestäjän antamia ohjeita ja määräyksiä. Sääntöjen soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa epäselvissä
tapauksissa kilpailun ylituomari.
Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailijalla on Suomen Pyöräilyn myöntämä kilpailulisenssi.
Seurojen vastuuhenkilöt tarkastavat, että oman seuran jäsenillä on voimassa oleva kilpailulisenssi. Kaikki
kilpailijat osallistuvat kilpailuihin omalla vastuullaan ja vastaavat aiheuttamistaan seuraamuksista. Kilpailijan
tulee itse tiedostaa kilpailun vaarat ja riskit sekä huolehtia vakuutusturvastaan. Ilmoittautumalla kilpailuun,
annat kilpailujärjestäjälle luvan julkaista nimesi, sukupuolen, kilpailuluokan ja seuran ilmoittautumis- tai
tuloslistoissa. UCI-sääntöjen mukaisesti alle 13-vuotiailla on lukkopolkimet kielletty.

Ilmoittautuminen
Kilpailuihin on ilmoittauduttava seuroittain ennakkoon 25.8.2019 klo 18 mennessä osoitteeseen
seuraposti@bmxturku.fi. Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi. Ilmoittautumiseen
tarvittava excel lomake liitteenä tämän kutsun lopussa.
Osallistumismaksu on 20 euroa/kilpailija. Osallistumismaksu on maksettava 27.8.2019 mennessä tilille
BMX Turku ry FI85 4713 0010 0428 51. Kuitti maksusta on hyvä olla seuran joukkueenjohtajan mukana.
Paikan päällä maksettuna osallistumismaksu on 22 euroa.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 29.8.2019 klo 11.00 asti. Jälki-ilmoittautuminen on 40 euroa. Kuitti
maksusta on oltava mukana. Maksun voi suorittaa myös paikan päällä kisatoimistossa.
Kilpailunumero on oltava kiinnitettynä pyörän ohjaustangon etuosaan ja rungon sivuille molemmin puolin
heti emäputken taakse. Kilpailunumero on oltava esillä myös virallisissa harjoituksissa.
Kilpailuluokat – BMX racing CUP 2019 sääntöjen mukaiset luokat.
Koska kilpailu on myös Ville Laakson muistokisa, ajetaan lisäksi kaikille aikuisharrastajille vapaa
”erikoisluokka”, ns. näytöslähtö ennen cupin finaaleja. Kisaan ovat tervetulleita kaikki, sekä cruiser että 20”
kulkupelin omaavat sedät ja tädit. Kaikki kuskit tulkaa mukaan, tähän lähtöön ei lisenssiä tarvita!
Osallistumismaksu on 10 euroa, joka lahjoitetaan Villen perustaman hyväntekeväisyyskampanjan
Cycle4sarcoma hyväksi. Lisätietoja Cycle4sarcomasta kampanjan FB sivustolta:
https://www.facebook.com/cycle4sarcoma/. BMX Turku ry on päättänyt lahjoittaa samoin
Cycle4sarkoma:lle kisakahvilan tuoton lyhentämättömänä.

Näytöskilpailua koskevat samat säännöt soveltuvin osin kuin muitakin kilpailuluokkia.

Kilpailuohjelma
9:30 toimitsijakokous
10 kilpailutoimisto avataan. Joukkueenjohtaja ilmoittaa seuran kilpailijat kilpailutoimistossa klo 11.00
mennessä.
11-12 viralliset harjoitukset
11:45 joukkueenjohtajien kokous
12:30 potkupyöräkisa
12:35 ensimmäinen alkuerälähtö
*ennen finaaleja aikuisten erikoisluokka
15:30 arvioitu palkintojenjako (kun kaikki finaalit on ajettu)
16 arvioitu kilpailujen päättyminen

Tekninen opas -osio
Kilpailupaikkana on Kupittaan BMX-rata osoitteessa Hippoksentie 12, Turku
Pyöräilyvelodromin alue on kilpailijoiden käytössä lämmittely- ja verryttelyajoa 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 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 on Hesburger -ravintola.
Majoitusvaihtoehtoja on Turussa runsaasti.
Parkkialue ja tiimialueet on merkitty karttaan.

Linkki sääntöihin:
Linkki kilpailulisenssin lunastamiseen:
Linkki kilpailunumeron varaamiseen:

Kilpailuluokat
Standardi 20” BMX-pyörällä ajettavat luokat (nuorten luokassa pienempi pyöräkoko sallittu):
- M-5-6 (vuonna 2013 ja myöhemmin syntyneet pojat)
- M-7 (vuonna 2012 syntyneet pojat)
- M-8 (vuonna 2011 syntyneet pojat)
- M-9 (vuonna 2010 syntyneet pojat)
- M-10 (vuonna 2009 syntyneet pojat)
- M-11 (vuonna 2008 syntyneet pojat)
- M-12 (vuonna 2007 syntyneet pojat)
- M-13-14 (vuonna 2005 ja 2006 syntyneet pojat)
- Miehet 15+ (vuonna 2004 ja sitä aikaisemmin syntyneet miehet)
- N-5-6 (vuonna 2013 ja myöhemmin syntyneet tytöt)
- N-7-8 (vuonna 2011 ja 2012 syntyneet tytöt)
- N-9-10 (vuonna 2009 ja 2010 syntyneet tytöt)
- N-11-12 (vuonna 2007 ja 2008 syntyneet tytöt)
- N-13-14 (vuonna 2005 ja 2006 syntyneet tytöt)
- Naiset 15+ (vuonna 2004 ja sitä aikaisemmin syntyneet naiset)
- Miehet 30+ (vuonna 1989 ja aikaisemmin syntyneet miehet ja naiset)
Cruiser 24” BMX-pyörällä ajettavat luokat:

- Miehet 30+ (vuonna 1989 ja aikaisemmin syntyneet miehet)
- Naiset 30+ (vuonna 1989 ja aikaisemmin syntyneet naiset)
Yhteensä 18 luokkaa.
Nainen voi halutessaan ajaa Miesten luokassa. N-14 ja nuorempi tyttö voi halutessaan ajaa myös oman
ikäluokkansa poikien luokassa. Iän mukaiseen luokkaan kuuluminen määräytyy SP:n sääntöjen mukaisesti,
mutta kilpailija voi cup-kilpailussa ajaa vaihtoehtoisesti seuraavassa vaativammassa luokassa.
Kilpailussa ajetaan kaikki luokat, joihin on osallistumisensa vahvistaneita kilpailijoita, riippumatta siitä
montako osallistujaa luokassa on.
Kilpailuluokkiin saa osallistua kaikkien kilpailutasojen (Mestaruus/Challenge/Masters) ajajat.
Kilpailijan on ilmoittauduttava johonkin yllä mainituista luokista. Luokat yhdistellään tarvittaessa lähtemään
muiden luokkien kanssa samassa, mikäli riittävää määrää osallistujia ei yksittäiseen luokkaan ole
ilmoittautunut. Vaikka kilpailuluokkia yhdistettäisiin samoihin lähtöihin, jokaisesta kilpailuluokasta tehdään
omat tulokset.
BMX-Cupissa käytetään sekoitettua lähtöjärjestystä (scrambled moto). Niissä luokissa missä ajajia on
portillinen tai alle, ajetaan 4. alkuerää. Viimeinen alkuerä ajetaan finaalikierroksella. Kaikkien alkuerien tulos
lasketaan lopputuloksiin.
Yhteiskilpailu ja pisteet
BMX-Cupin osakilpailujen luokkakohtaiseen tulosluetteloon huomioidaan kaikkien neljän (4) kilpailun
pisteet. Tasapisteissä sijoitus määräytyy paremman tai parempien sijoitusten perusteella (eniten voittoja,
jne…). Jos sijoitukset ovat tasan, ratkaisee parempi sijoitus viimeisessä osakilpailussa. Pisteet määräytyvät
kilpailutulosten perusteella (finaalilähtö).
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Jokaisesta kilpailusta luokan voittaja saa 10 pistettä, toiseksi paras kilpailija 8 pistettä, jne. Jokainen
kilpailija, joka on osallistunut alkuerälähtöön, saa vähintään yhden pisteen. Tulokset tehdään luokittain,
riippumatta siitä montako osallistujaa luokassa on.

Palkinnot
Kaikki alle 14 vuotiaat ja alle olevat kilpailijat palkitaan. Muiden luokkien kolme parasta palkitaan.
BMX Cupin osakilpailujen kokonaiskilpailujen kolme parasta palkitaan luokittain.

Potkupyörä-luokka
BMX-osakilpailun yhteydessä ajetaan potkupyörien kilpailu kaikille halukkaille. Potkupyörä-luokkaan ei
peritä ilmoittautumismaksua ja potkupyörien kilpailussa noudatetaan niistä erikseen annettavia sääntöjä ja
ohjeita.
LIITE 1: Ilmoittautumislomake:

