
 CC Picaro  Kilpailukutsu 22.8.2020 

  

 Laukaa  Suomi cup 3. 
 

 

Tervetuloa BMX racing Suomi cupin osakilpailuun Laukaaseen 22.8.2020 

 

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. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että 1991-2009 syntyneillä 
kilpailijoilla on Suomen Pyöräilyn myöntämä kilpailulisenssi. Alle 10-vuotiailta ajajilta sekä yli 30-
vuotiailta ajajilta ei vaadita lisenssiä, mutta jokainen kilpailija on velvoitettu hoitamaan oman 
vakuutusturvansa kuntoon. 

Lisäksi tapahtumassa ajetaan Picaro racing sarja, johon ei tarvita lisenssiä. Ikäluokat osallistujien 
mukaan, alle 18-vuotiaille. Tässä sarjassa ei tarvitse noudattaa cup sääntöjä. Kilpailun johtaja tarkastaa 
osallistujien varusteet varmistuen niiden turvallisuudesta. Sarjassa on käytettävä fullface kypärää ja 
muiden suojavarusteiden käyttö suotavaa. Sarjassa ajetaan kaksi lähtöä joiden mukaan tulokset.  

Ilmoittautuminen:  

Kilpailuihin on ilmoittauduttava seuroittain ennakkoon 19.8. klo. 20:00 mennessä osoitteeseen 
ccpicaro@hotmail.com. Osallistumismaksu 20 € / kilpailija on maksettava 20.8.2020 mennessä tilille CC 
Picaro ry FI6513173000112201, viestiksi kilpailijan nimi. Kuitti maksusta on hyvä olla mukana. Paikan 
päällä maksettuna osallistumismaksu on 22 euroa. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.8. klo 
11:00 asti. Jälki-ilmoittautuminen 50€. Kuitti maksusuorituksesta mukaan tai maksu paikan päällä 
kisatoimistossa. 

Picaro racing sarjaan ilmoittautuminen paikan päällä 9:00-11:00. CC Picaron jäsenille ilmainen muille 
5€. 

 

Kilpailuluokat:  

Kilpailussa ajetaan BMX-Cup 2020 sääntöjen mukaiset luokat. 
Standardi 20” bmx-pyörällä ajettavat luokat (nuorten luokassa pienempi pyöräkoko sallittu): 
M -6 (2014 ja myöhemmin syntyneet pojat) 
M 7-8 (vuonna 2012 ja 2013 syntyneet pojat) 
M 9-10 (vuonna 2010 ja 2011 syntyneet pojat) 
M 11-12 (vuonna 2008 ja 2009 syntyneet pojat) 
M 13-14 (vuonna 2006 ja 2007 syntyneet pojat) 
M 15+ (vuonna 2005 ja sitä aikaisemmin syntyneet miehet) 
N -6 (vuonna 2014 ja myöhemmin syntyneet tytöt) 
N 7-8 (vuonna 2012 ja 2013 syntyneet tytöt) 
N 9-10 (vuonna 2010 ja 2011 syntyneet tytöt) 



 

N 11-13 (vuonna 2007 ja 2009 syntyneet tytöt) 
Naiset 14+ (vuonna 2006 ja sitä aikaisemmin syntyneet naiset) 20” ja 24” bmx-pyörällä ajettavat luokat 
Miehet 30+ (vuonna 1990 ja sitä aikaisemmin syntyneet miehet) 
Naiset 30+ (vuonna 1990 ja sitä aikaisemmin syntyneet naiset) 
 
 

 

Kilpailuohjelma: 

 9:30 toimitsijakokous  

10:00 kilpailutoimisto avataan. Joukkueenjohtajat ilmoittavat kilpailijat seuroittain kootusti klo 11:00 
mennessä. 

11:00–11.55 viralliset harjoitukset  

11–11:30 alle 12 vuotiaat 

11:30-11:55 yli 12 vuotiaat 

11:30 joukkueenjohtajien kokous  

12:00 Picaro racing sarjat (palkintojen jako välittömästi kilpailun jälkeen) 

12:20 Ensimmäinen cup alkuerälähtö 

16:00 palkintojenjako (kun kaikki finaalit on ajettu)  

16:30 arvioitu kilpailujen päättyminen  

 

 

Yleistä:  

Kilpailupaikka on Laukaan BMX-rata osoitteessa Jokiniementie 9.  

Kilpailijoita ja katsojia pyydetään pitämään riittävä välimatka toisiinsa. 

Pysäköinti opastetuilla paikoilla. Tiimiteltat mahdollista tuoda alueelle klo 10:00 mennessä. 

 

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/ 
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