
BMX:N KANSAINVÄLISET 
KILPAILUT JA NIIHIN 
MATKUSTAMINEN

1. Miksi ulkomaille?
• Uusia ratoja ja 

kilpakumppeneita, 
isompia osallistujamääriä, 
kovempi taso



2. Mitä kisoja löytyy?
Lähellä ja helppoa:
• Latvian Cup: lrf.lv
• Viron Cup ejl.ee
• Ruotsin Cup scf.se
• Vuosittain vaihtuva maa PM, 

vuonna 2022 Tuusula, 2023 
Valmiera, Latvia

Isompia hyviä:
• UEC BMX Euro Cup uec.ch
• EM uec.ch
• MM uci.ch

3. Kuka saa osallistua?
• Kaikki
• vasta maajoukkueikäiset

mestaruusluokissa tarvitsevat
liiton huippupyöräily-yksikön
hyväksynnän tai valinnan
(arvokisat)

http://scf.se/
http://uci.ch/


4. Mitä luokkia on?
• Luokat löytää kisakutsusta. Hieman 

maakohtaisia eroja voi olla, mutta esim
Latviassa luokat vuoden välein 12 
vuotiaaseen asti.

5. Mitä lisenssejä, varusteita, 
numerokylttejä tarvitaan?

• Normaali lisenssi riittää. UCI ID oltava, 
sen saa suomisportista ohjeiden 
mukaan ’UCI’ -TAPAHTUMASTA

• BMX varusteet kuten kotimaassa. 
Ajopaitana käy seuran ajopaita, jossa 
Suomen liput hihassa. Numeroa ei saa 
olla selässä. Vain MM-kisoissa 
vaatimuksena Suomen 
maajoukkuepaita, EM-kisoissa MJ-paita 
on useimmilla

• Cup-kisoissa omalla kilpailunumerolla. 
EURO CUP, PM, EM, MM - numero ja 
kyltit järjestäjältä



6. Miten ilmoittaudutaan?
• CUP-kisoihin oman seuran kautta.
• Isommat KV-kisat lajivastaavan kautta liittoon ja liitto 

ilmoittaa, maksaa ja laskuttaa.
• Päivämäärien kanssa tarkkana

7. Paikan päällä toimiminen
• Lähtijöiden joukosta valitaan Team Manager. TM 

ilmoittaa joukkueen paikan päällä. Kaikki poissaolot 
ym pitää kertoa TM:lle.

• Lämmittelyt sekä alkuerät samoilla säännöillä kuin 
kotimaassa. Aikataulu näkyy kisakutsussa.

• Kisapaikalle on mahdollista viedä tiimiteltta omalta 
seuralta. Lähtijät sopivat keskenään kenen kyytiin se 
mahtuu. Samoin pumpun, työkalujen suhteen voi 
sopia ryhmän kesken. Isommissa kisoissa, jonne 
mahdollisesti lennetään on mahdollisuus vuokrata 
teltta paikan päältä. Kulut jaetaan osallistujien 
kesken.

• Lähtölistat ym. TM ottaa selvää ja kertoo joukkueelle 
missä listat julkaistaan. Lähdönjärjestelyssä oltava 
ajoissa, kuskeja ei odoteta. Radiopuhelimet ovat 
hyvä tapa huolehtia joukkueen sisällä tiedon kulusta 
motojonoista teltalle.



Suomen 
Pyöräily ja 
BMX
• Huippupyöräily-yksikkö vastaa liitossa 

maajoukkueiden toiminnasta. Maajoukkueasiat 
koskevat mestaruusluokkien ajajia. HPY seuraa myös 
maajoukkueikää lähestyvien urheilijoiden menestystä 
ja harjoittelua. Seuranta tapahtuu lajivastaavan kautta. 
Lajivastaavana toimii KL.

• Lajivastaava tekee ehdotuksen BMX:n budjetin 
käytöstä. Budjetti tulee osoittaa kansainväliseen 
toimintaan. Budjetti on vuonna 2022 2000 euroa. 
Lajivastaava on ehdottanut, että summa käytetään 
kansainvälisen valmentajan vetämään leiriin Tuusulan 
radalla PM kisojen jälkeen. Leirille kutsutaan kaikki 
mestaruustasolle siirtymisestä kiinnostuneet 
ikäluokista 11-18 kaikista seuroista. Leirillä tutustutaan 
supercross-mäkeen rauhassa kauden tärkeimmän 
kisan jälkeen.

• Muiden kuin maajoukkuetason ajajien asiat kuuluvat 
liiton nuorisoyksikön alle. Nuorisoyksikkö mm jakaa 
tukea seuroille leiritoimintaan ja uusien 
harrasteryhmien perustamiseen, yli lajirajojen.



PM-kisat 2022

• Tuusula 5.-7.8.2022

• Kaikki info 
https://www.bmxhelsinki.net/b
mxnordic22

• Uusi rata rakenteilla, ehkä SM-
kisat siellä.

• Toimitsijoita tarvitaan kisaajien
lisäksi

https://www.bmxhelsinki.net/bmxnordic22

