Kilpailukutsu Suomi Cup osakilpailuihin #2 ja #3 Tampere, Iso-Vilusen BMX-rata,
18-19.6.2022
Tervetuloa Tampere Bike Club ry:n järjestämään BMX-racing cupin osakilpailuun Tampereelle. Kilpailun
johtajana toimii Pekka Koivula.
Tiedusteluihin vastaa tabc.jasenet@gmail.com tai 040 742 0470 Pekka Koivula.

Säännöt:
BMX-Cup kilpailuissa noudatetaan UCI:n ja SP:n kilpailusääntöjä ja tässä mainittuja sääntöjä, sekä kilpailun
järjestäjän antamia ohjeita ja määräyksiä. BMX-Cup kilpailuun osallistuminen edellyttää, että 1993-2011
syntyneillä kilpailijoilla 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. Ilmoittautumalla kilpailuun, annat kilpailujärjestäjälle luvan julkaista: nimesi,
sukupuolen, kilpailuluokan ja seuran ilmoittautumis- tai tuloslistoissa.
Kaikki BMX Racingista kiinnostuneet ajajat ovat tervetulleita kilpailemaan Suomen Cupin osakilpailuihin.
Alle 10-vuotiailta ajajilta sekä yli 30-vuotiailta ajajilta ei vaadita lisenssiä, mutta jokainen kilpailija on
velvoitettu hoitamaan oman vakuutusturvansa kuntoon.
Ilmoittautuminen:
Kilpailuihin on ilmoittauduttava ennakkoon 14.6.2022 klo 18.00 mennessä tästä.
Osallistumismaksu 25 €/kilpailija on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan kilpailuaamuna klo 10.00 asti. Jälki-ilmoittautuminen 50 €.
Kuitti maksusuorituksesta mukaan tai maksu paikan päällä kisatoimistossa.

Kilpailuluokat:
Kilpailussa ajetaan BMX-Cup 2022 sääntöjen mukaiset luokat.

Standardi 20” bmx-pyörällä ajettavat luokat (nuorten luokassa pienempi pyöräkoko
sallittu):
● M -6 (2016 ja myöhemmin syntyneet pojat)
● M 7-8 (vuonna 2014 ja 2015 syntyneet pojat)
● M 9-10 (vuonna 2012 ja 2013 syntyneet pojat)
● M 11-12 (vuonna 2010 ja 2011 syntyneet pojat)
● M 13-14 (vuonna 2008 ja 2009 syntyneet pojat)
● M 15+ (vuonna 2007 ja sitä aikaisemmin syntyneet miehet)

● Pro open (luokan tarkoitus on tarjota kehitysmahdollisuuksia sekä nykyisille, että tuleville
mestaruusluokan kilpailijoille, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Luokalla ei ole ikärajaa eikä ajajia
erotella sukupuolen perusteella. Ajetaan pro-linjaa niillä radoilla, joilla se on. Niillä radoilla, jossa ei
ole pro-linjaa luokka yhdistetään 15+ sarjaan. Tulokset erikseen. Luokkaa voi vaihtaa kesken
kauden, mutta kisassa voi ajaa vain yhdessä luokassa, esim 15+ tai Pro Open)

● N -6 (vuonna 2016 ja myöhemmin syntyneet tytöt)
● N 7-8 (vuonna 2014 ja 2015 syntyneet tytöt)
● N 9-10 (vuonna 2012 ja 2013 syntyneet tytöt)
● N 11-12 (vuonna 2010 ja 2011 syntyneet tytöt)
● N 13-14 (vuonna 2008 ja 2009 syntyneet naiset)
● Naiset 15+ (vuonna 2007 ja sitä aikaisemmin syntyneet naiset
20” ja 24” bmx-pyörällä ajettavat luokat:
● Miehet 30+ (vuonna 1992 ja sitä aikaisemmin syntyneet miehet)
● Naiset 30+ (vuonna 1992 ja sitä aikaisemmin syntyneet naiset)
Kilpailuohjelma:
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.
13:20 Potkupyörät
13.35-15.00 Eräajo kilpailut kaikille luokille
motojen ja finaalikierroksen välissä 15min tauko
Arviolta 15.30 Palkintojenjako
Yleistä:
Kilpailupaikka on Iso-Vilusen BMX-rata osoitteessa Vilusen puistokatu 19 Tampere.
Pysäköinti vain sallituilla paikoilla, ei radan vieressä ylhäällä. Tiimiteltat on mahdollista tuoda alueelle klo
10.00 mennessä, jokaiselle joukkueelle on varattuna 1 autopaikka tiimitelttojen vieressä.
Kisapaikalla ei ole vesipistettä.
Linkki sääntöihin BMX racing Cup
Ohje kilpailulisenssiin lunastamiseen

