BMX Racing Cup 2012 Säännöt
1. Yleistä
BMX-Cup kilpailuissa noudatetaan UCI:n ja SPU/Vauhtijaoston kilpailusääntöjä sekä kilpailun järjestäjän
antamia ohjeita ja määräyksiä. Kilpailut ajetaan SPU:n vahvistaman BMX-kilpailujärjestelmän mukaisesti
neljän (4) kilpailijan lähtöportilla ja kaavioilla. Poikkeuksena tähän ensimmäinen osakilpailu, joka ajetaan
kahdeksan (8) kilpailijan lähtöportilla ja kaavioilla.
BMX-Cup kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailijalla on Suomen Pyöräilyunionin myöntämä
kilpailulisenssi lukuun ottamatta junioreita luokissa M/N-6 ja M/N-8. Kaikkiin kilpailuihin riittää
kansallinen lisenssi. Kaikki kilpailijat osallistuvat kilpailuihin omalla vastuullaan ja vastaavat
aiheuttamistaan seuraamuksista. Kilpailijan tulee itse tiedostaa kilpailun vaarat ja riskit. Jokainen kilpailija
vastaa omasta vakuutusturvastaan, mikäli ei halua lunastaa lisenssin yhteydessä hankittavaa vakuutusta.
Lisenssin lunastaminen SPU:n sivuilta www.pyoraily.fi/lisenssi.

2. BMX-Cup osakilpailut
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Ensimmäisen osakilpailun lähtökaaviot arvotaan paikallisen järjestäjän toimesta ja muiden
osakilpailujen karsintaryhmät muodostetaan vallitsevan Cup-pistetilanteen mukaisesti.
3. Luokat
Standardi 20” bmx-pyörällä ajettavat luokat:
- M/N-6 (vuonna 2006 ja myöhemmin syntyneet tytöt ja pojat)
- M/N-8 (vuonna 2004 ja 2005 syntyneet tytöt ja pojat)
- M/N-10 (vuonna 2002 ja 2003 syntyneet tytöt ja pojat)
- M/N-12 (vuonna 2000 ja 2001 syntyneet tytöt ja pojat)
- M/N-14 (vuonna 1998 ja 1999 syntyneet tytöt ja pojat)
- M/N-16 (vuonna 1996 ja 1997 syntyneet tytöt ja pojat)
- Miehet (vuonna 1995 ja aikaisemmin syntyneet miehet)
- Naiset (vuonna 1995 ja aikaisemmin syntyneet naiset)
Cruiser 24” bmx-pyörällä ajettavat luokat:
- M/N-30 (vuonna 1982 ja aikaisemmin syntyneet miehet ja naiset)
- M/N-40 (vuonna 1972 ja aikaisemmin syntyneet miehet ja naiset). M/N-40-luokka ajetaan samoissa
lähtöryhmissä M/N-30 kanssa ja kilpailuiden tulokset ilmoitetaan yhdessä tuloslistassa siten, että
kilpailijan nimen perään merkitään ikäsarja. Cup-pisteet luokille lasketaan erikseen normaalin pistelaskun
mukaisesti.

Ylituomarin päätöksellä nuorten luokassa on pienempi pyöräkoko sallittu.
Miesten ja Naisten luokkaa lukuun ottamatta miehet ja naiset ajavat samassa luokassa. Naiset voivat
halutessaan osallistua myös Miesten luokkaan.
Iän mukaiseen luokkaan kuuluminen määräytyy SPU:n sääntöjen mukaisesti. Kilpailija voi osallistua sekä
Standardi 20” että Cruiser 24” luokkiin. Ikänsä puolesta Cruiser M/N-40 luokkaan kuuluva kilpailija voi
halutessaan kilpailla Cruiser M/N-30 luokassa. Kesken kilpailukauden ei voi siirtyä ikäkausiluokasta
toiseen.

4. Lähtöjen yhdistäminen
Kilpailijan on ilmoittauduttava johonkin yllä mainituista luokista. Luokat yhdistellään tarvittaessa
lähtemään muiden luokkien kanssa samassa, mikäli riittävää määrää osallistujia ei yksittäiseen luokkaan
ole ilmoittautunut.

5. Ilmoittautuminen, osanottomaksut ja kilpailunumerot
Kilpailuihin ilmoittaudutaan Vauhtijaoston sivujen kautta www.mountainbike.fi/vauhtijaosto ja
ilmoittautuminen vaatii kuljettajaksi rekisteröitymisen samassa osoitteessa. Rekisteröidyttäessä luokaksi
valitaan ”bmx” ja kilpailunumeroksi jokin vapaana oleva numero väliltä 1-999 (varaus muodossa
bmxNUMERO). Kilpailijalla on oltava sama kilpailunumero koko kilpailukauden. Rekisteröinnin yhteydessä
kuljettajan kilpaluokka lisätään ”muu vapaa info”-kohtaan.
BMX-Cup kilpailuun on ilmoittauduttava kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaisesti ennakkoon.
Kilpailunjärjestäjä ei ole velvollinen hyväksymään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleita
ilmoittautumisia. Osanottomaksu on maksettava kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
Osanottomaksu on kaikilta 10 euroa/kilpailija/kilpailu.
Kilpailijalla on oltava kilpaluokkaansa vastaava ohjaustankoon kiinnitettävä numerolaatta.
Ohjeet laattojen väristä:
www.mountainbike.fi/vauhtijaosto/bmx/Vakionumerot%20ja%20laatat%20kaudella%202011.pdf

6. Yhteiskilpailu ja pisteet
BMX-Cupin osakilpailujen luokkakohtaiseen tulosluetteloon huomioidaan viisi (5) eniten pistettä tuonutta
suoritusta. 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 8 pistettä, toiseksi paras kilpailija 6 pistettä, jne. Jokainen
kilpailija, joka on osallistunut alkuerälähtöön, saa vähintään yhden pisteen.

7. Palkinnot
Osakilpailujen palkinnoista vastaa kilpailun järjestäjä yhdessä BMX-valiokunnan kanssa. Kaikille
junioriluokan kilpailijoille on suotavaa antaa palkinto. Jokaisen sarjan kolmelle parhaalle on annettava
palkinto.
Yhteiskilpailun palkinnot: Jokaisen Cup-sarjan voittajat palkitaan viimeisen osakilpailun jälkeen.

8. Tulokset, yhteispisteseuranta ja yhteystiedot
Tulokset ja yhteiskilpailun pisteet päivittyvät SPU/Vauhtijaoston sivuille
www.mountainbike.fi/vauhtijaosto ja Kari Mäkisen pyöräilyn tulospalveluun www.kotiposti.net/xkarim.
BMX-valiokunta:
Jouni Jalkanen, 045-1323651, jouni.jalkanen@yahoo.com
Kari Wallenius, 044-5354826, bmx@retkikunta.net
Sääntö- ja tuomarivaliokunta:
Immo Laine, 040-5213277, immo.laine@dnainternet.net

