
  
 
 
 

Kilpailukutsu BMX Suomi Cup 4 Pyöräkrossiparkissa 3.7.2022 

Tervetuloa BMX Helsinki ry:n järjestämään BMX-racing Cupin 4. osakilpailuun 
Pyöräkrossiparkkiin. Kilpailun johtajana toimii Katariina Laakkonen 
katariina.laakkonen@pyoraily.fi, 0504485437 (whatsapp parhaiten). 

Kilpailun ylituomarina toimii Asko Angervo 

Luokkia ja ilmoittautumisia koskeviin tiedusteluihin vastaa Jere Keskiaho. 
(jere.keskiaho@gmail.com  tai 0505723386) 

Säännöt: 

Säännöt, pisteet, kalenteri ja kilpailijarekisteri julkaistaan 
täällä: https://pyoraily.fi/tapahtumat/bmx-racing-cup/ 

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. 

BMX Suomen Cup kilpailuissa noudatetaan UCI:n ja SP:n kilpailusääntöjä ja tässä 
mainittuja sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita ja määräyksiä. BMX Racing 
Cup 2022 on avoin ajajille kaikista maista, vaikka kansallinen sarja ja sen osakilpailut ovat 
kansallisia kilpailuja. BMX Suomen Cup kilpailuun osallistuminen edellyttää, että 1993-
2011 syntyneillä kilpailija on UCI:n alaisen lajiliiton myöntämä kilpailulisenssi. Jokaisella 
osallistujalla on oltava vakuutus, joka kattaa kilpailemisen Suomessa. Seurojen 
vastuuhenkilöt tarkastavat, että oman seuran jäsenillä on voimassa oleva kilpailulisenssi. 
Kilpailulisenssi lunastamisesta on ohjeita SP:n sivuilla www.pyoraily.fi/lisenssi . 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.  Annat myös luvan ottaa ja julkaista itsestäsi kuvia 
kisojen aikana.   

Ilmoittautuminen: 

Kilpailuihin on ilmoittauduttava ennakkoon 28.6.2022 mennessä SuomiSportissa: 
https://www.suomisport.fi/events/a7b3f79c-18a7-418a-bc17-06c4e66641f1 

Osallistumismaksu 25 €/kilpailija ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
SuomiSportiin. 

https://pyoraily.fi/tapahtumat/bmx-racing-cup/
https://www.suomisport.fi/events/a7b3f79c-18a7-418a-bc17-06c4e66641f1


  
 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan kilpailupäivän aamuna klo 11.00 asti. Jälki-
ilmoittautuminen 50 €/ kilpailu. Kuitti maksusuorituksesta mukaan tai maksu paikan päällä 
kisatoimistossa. 

Luokat: 

Kilpailussa ajetaan BMX Suomen Cup 2022 sääntöjen mukaiset luokat. 

20” bmx-pyörällä ajettavat luokat (pienimpien lasten 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 ( Uusi luokka. 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 pisteet lasketaan vain siitä 
luokasta, johon urheilija siirtyy.) 
 
- 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) 

Potkupyörät 

Kilpailussa ajetaan myös potkupyörien oma startti klo 13.00. Ilmoittautuminen 
kilpailupaikalla viimeistään 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. 

Kilpailun aikataulu: 

10.30-11.45 Ilmoittautuminen kaikille luokille, joukkueenjohtaja ilmoittaa kilpailijat kootusti 
12.00-12:20 lämmittely 12-vuotiaille ja sitä nuoremmille 



  
 
12.15 Joukkueenjohtajien kokous 
12.20-12.40 lämmittely yli 12-vuotiaille 
12.40- 12.55 lämmittely Pro Open -kisaajille 
13.00 potkupyöräkisa 
13.00 ensimmäinen alkuerälähtö heti potkupyöräkisan jälkeen 

Yleistä: 

Kilpailupaikka on Helsingin Pyöräkrossiparkki. Osoite on Savikiekontie 6, 00940 Helsinki 

Pysäköinti vain sallituilla paikoilla. Tiimiteltat on mahdollista tuoda alueelle klo 10.30 
mennessä. 

Lisätietoa: https://pyoraily.fi/tapahtumat/bmx-racing-cup/ 
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