
 

 

Tekninen opas 
 
Tervetuloa BMX Helsinki ry:n järjestämään BMX-racing SM- ja ISM-kilpailuun 2.7.2022 
 
Organisaatio: 
Kilpailun johtajana toimii Katariina Laakkonen (katariina.laakkonen@pyoraily.fi, 0504485437 
(whatsapp parhaiten). 
Kilpailun tulospalvelu Jere Keskiaho, jere.keskiaho(at) gmail.com; puh. 050 5723386. 
Ilmoittautuminen Suomi Sportin kautta  
Ensiapu: Suomen Punainen Risti 
Kilpailun tuomarineuvostoa johtaa Asko Angervo 
 
Paikka:  
Pyöräkrossiparkki, Kivikon liikuntapuisto, Savikiekontie 6, 00940 Helsinki  
 
Kilpailussa noudatettavat säännöt ja määräykset: 
Kilpailuissa noudatetaan UCI:n sääntöjä sekä SM kilpailujen erikoissääntöjä. Sääntöjen tulkinnasta 
vastaa epäselvissä tapauksissa tuomaristo. Säännöt löytyvät osoitteesta: 
https://pyoraily.fi/lajit/bmx/kilpailutoiminta/saannot-ja-oppaat/ 
 
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.  
 
UCI-sääntöjen mukaisesti alle 13-vuotiailta on lukkopolkimien käyttö kielletty (6.1.079). 
Epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee tuomaristo. 
 
Ilmoittautuminen 
Kilpailuihin on ilmoittauduttava ennakkoon  SuomiSportin kautta 28.6.2022 klo 24.00 mennessä. 
Kaikilla kilpailijoilla on oltava SP:n (tai UCI:n jäsenseuran) myöntämä voimassaoleva kilpailulisenssi.  
Kilpailupaikalla joukkueenjohtaja ilmoittaa kilpailijat kilpailuun kisatoimistossa.  
 
Osallistumismaksu 25 € / kilpailija maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä SuomiSportiin.   
 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 2.7.2022 klo 10.30 asti. Jälki-ilmoittautuminen 50€. Kuitti 
maksusuorituksesta mukaan tai paikanpäällä kisatoimistossa maksu ainoastaan käteisellä. 
 
Kilpailuluokat 
SM-sääntöjen mukaiset luokat, Eräajo 
 
Championship-luokat 
Miehet Elite: 23 ja vanhemmat 
Naiset Elite: 23 ja vanhemmat 
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Miehet U23: 19-22 vuotiaat 
Naiset U23: 19-22 vuotiaat 
Miehet Junior: 17-18 vuotiaat 
Naiset Junior 17-18 vuotiaat 
 
Yhteensä 6 luokkaa.  
 
Challenge- ja masters ISM-luokat 
Vakiopyörillä (20”): 
N5-6, N7-8, N9-10, N11-12, N13-14 
M5-6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13-14 
Miehet 15 + 
Naiset 15 + 
 
Cruiser-pyörillä (24”): 
N-30 ja vanhemmat 
M-30 ja vanhemmat 
 
Master-taso 
Vakiopyörä (20"): 
Miehet 30 + 
 
Yhteensä 18 luokkaa. 
 
Potkupyörät 
Kilpailussa ajetaan myös potkupyörien oma startti klo 13.30. Ennakkoon ilmoittautumista ei 
tarvita, riittää, että tule paikalle n.15 minuuttia ennen starttia. Potkupyöräilijät kutsutaan yhteen 
maalialueen lähellä ja heidät ohjataan lähtöpaikalle, joka on kolmannen suoran alku. 
Leikkimielisessä kisassa ajetaan kolmas ja neljäs suora. Heti maaliin saapumisen jälkeen on 
palkintojenjako. Palkintojen jaon jälkeen potkupyöräilijät voivat siirtyä kisakatsomoon seuraamaan 
varsinaista kilpailua.  
 
Kilpailuohjelma 
SM- ja ISM-luokkien eräajot 
10.30-11:45 Ilmoittautuminen kaikille luokille 
12.00-12.20 Lämmittely 12 vuotiaille ja sitä nuoremmille 
12.20-12.40 Lämmittely yli 12v 
12.30 Sääntökokous joukkueenjohtajille 
12.45 Potkupyöräkilpailu 
12.46 Eräajo: kilpailut kaikille luokille 
motojen ja finaalikierroksen välissä 15min tauko 
Arviolta 15.00 Palkintojenjako 
 
Yleiset järjestelyt 
 



 

 

Kilpailupaikka on Pyöräkrossiparkki osoitteessa Kivikon Liikuntapuisto, Savikiekontie 6, 00940 
Helsinki. 
 
Autot on jätettävä parkkiin liikuntapuiston parkkialueelle. Sekä tekonurmikentän viereiselle 
asfalttikentälle. Vain yksi auto/seura saa huoltoajona tuoda seuran tarvitsemat teltan ym 
varusteet radalle. Sen jälkeen auto viedään parkkipaikalle.  
Kisa-alueella on WC ja kahvio 
 
Linkki sääntöihin: https://pyoraily.fi/lajit/bmx/kilpailutoiminta/saannot-ja-oppaat/  
Linkki kilpailulisenssin lunastamiseen: http://www.pyoraily.fi/lisenssi/  
Linkki kilpailunumeron varaamiseen http://bmxracing.fi/kilpailijoille/kilpailijat/  
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