Kilpailukutsu SM-kilpailu Tampere, Iso-Vilusen BMX-rata, 11.9.2021
Tervetuloa Tampere Bike Club ry:n järjestämään BMX-racing SM- ja ISM-kilpailuun.
Kilpailun johtajana toimii Pekka Koivula (pexi.koivula@gmail.com, 040 7420470 (whatsapp parhaiten).
Tiedusteluihin vastaa tabc.jasenet@gmail.com.
Kilpailun ylituomarina toimii Asko Angervo.
Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan UCI:n sääntöjä sekä SM kilpailujen erikoissääntöjä. Sääntöjen tulkinnasta vastaa epäselvissä
tapauksissa tuomaristo. Säännöt löytyvät
osoitteesta: https://pyoraily.fi/materiaalipankki/saannot/kilpailusaannot/#saantokansio
Kilpailutapahtumaan osallistujat 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.
Kilpailijan tulee itse tiedostaa kilpailun vaarat ja riskit. Ilmoittautumalla kilpailuun, annat kilpailujärjestäjälle luvan
julkaista: nimesi, sukupuolen, kilpailuluokan ja seuran ilmoittautumis- tai tuloslistoissa. Tapahtumassa voidaan ottaa
valokuvia sekä videota järjestäjien käyttöön. Aamulehti tekee kilpailusta LIVE -lähetyksen nettisivuilleen.

Ilmoittautuminen
Kilpailuihin on ilmoittauduttava seuroittain ennakkoon 6.9.2021 klo 18 mennessä osoitteeseen tabc.jasenet (at)
gmail.com. Kaikilla kilpailijoilla on oltava SP:n (tai UCI:n jäsenseuran) myöntämä voimassaoleva kilpailulisenssi.
Ilmoittautumiseen tarvittava excel-lomake on ladattavissa osoitteessa
http://bmxracing.fi/bmx-racing-kilpailut/materiaalia/
Kilpailupaikalla joukkueenjohtaja ilmoittaa kilpailijat kilpailuun kisatoimistossa.
Osallistumismaksu 25 € / kilpailija on maksettava SEUROITTAIN 9.9.2021 mennessä tilille Tampere Bike Club ry FI
90 4503 0010 0645 94. Kuitti maksusta on hyvä olla mukana. Paikan päällä maksettuna osallistumismaksu on 30
(käteisellä).
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 11.9.2021 klo 10.00 asti. Jälki-ilmoittautuminen 50€. Kuitti maksusuorituksesta
mukaan tai paikanpäällä kisatoimistossa maksu ainoastaan käteisellä.

Kilpailuluokat
SM-sääntöjen mukaiset luokat

Yhteensä 4 luokkaa.
Eräajon Challenge- ja masters ISM-luokat
Vakiopyörillä (20”) eräajona:
N5-6, N7-8, N9-10, N11-12, N13-14
M5-6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13-14
Miehet 15 ja sitä vanhemmat
Naiset 15 ja sitä vanhemmat
Cruiser-pyörillä (24”) eräajona:
N-30 ja vanhemmat
M-30 ja vanhemmat
Master-taso
Vakiopyörä (20") eräajo:
Miehet 30 ja vanhemmat

Yhteensä 18 luokkaa.

Kilpailuohjelma
SM- ja ISM-luokkien eräajot
10.30-11:45 Ilmoittautuminen kaikille luokille
12.00-12.30 Lämmittely 12 vuotiaille ja sitä nuoremmille
12.15 Sääntökokous joukkueenjohtajille
12.30-13.15 Lämmittely yli 12v.
13.35-15.00 Eräajo kilpailut kaikille luokille
motojen ja finaalikierroksen välissä 15min tauko
Arviolta 15.30 Palkintojenjako
Yleiset järjestelyt
Kilpailupaikka on Iso-Vilusen BMX rata, Vilusen puistokatu 19 Tampere.
Erityisjärjestelyt koronatilanteen takia:
Alueella on tarjolla käsidesiä useassa paikassa.
Yleisöä pyydetään pitämään turvallinen etäisyys toisiin ihmisiin. Tästä muistutetaan kuulutuksilla
Tiimialueiden väljyyden varmistamiseksi tulee noudattaa kilpailukutsun liitteenä olevan aluesuunnitelman mukaisia
tiimitelttapaikkoja.
● Motojonoissa pyydetään ajajia pitämään riittävä väli toisiinsa.
●
●
●

Autot on jätettävä parkkiin liikuntapuiston parkkialueelle. Vain yksi auto/seura saa huoltoajona tuoda seuran tarvitsemat
teltan ym varusteet radalle. Sen jälkeen auto viedään parkkipaikalle. Lisäksi tiimialueelle jäävät autot voivat ajaa radalle
10.30 mennessä.
Kisa-alueella on WC.
Linkki sääntöihin https://pyoraily.fi/materiaalipankki/saannot/kilpailusaannot/#saantokansio
Linkki kilpailulisenssin lunastamiseen:https://pyoraily.fi/materiaalipankki/lisenssimateriaalit/#ohje-lisenssien-javakuutuksien-ostamiseen
Linkki kilpailunumeron varaamiseen http://bmxracing.fi/kilpailijoille/kilpailijat/

