
BMX Racing Cup 2013 SÄÄNNÖT    3.4.2013 

1. BMX Racing Cup 2013 (bmx-cup) käsittää viisi osakilpailua. 

 

Bmx-cup kilpailuissa noudatetaan UCI:n ja SPU:n kilpailusääntöjä ja tässä mainittuja sääntöjä sekä 

kilpailun järjestäjän antamia ohjeita ja määräyksiä.  

 

Bmx-cup kilpailuun osallistuminen edellyttää, että kilpailijalla on Suomen Pyöräilyunionin myöntämä 

kilpailulisenssi lukuun ottamatta junioreita luokissa M/N-8 tai M/N-6. Kaikki kilpailijat osallistuvat 

kilpailuihin omalla vastuullaan ja vastaavat aiheuttamistaan seuraamuksista. Kilpailijan tulee itse 

tiedostaa kilpailun vaarat ja riskit. Kilpailulisenssin lunastaminen SPU:n sivuilta www.pyoraily.fi/lisenssi 

 

SM-kilpailussa (osakilpailu no 5) noudatetaan ensisijaisesti BMX:n Suomen mestaruuskilpailusääntöjä. 

 

2. BMX-cup osakilpailut 

 

1. su 26.5. Turku Mynämäen Toverit 

2. la 15.6. Helsinki BMX Helsinki 

3. su 21.7. Lahti Retkikunta Messilä Racing 

4. la 27.7. Tampere Tampere Bike Club 

5. su 25.8. Helsinki (SM-kilpailu) BMX Helsinki 

 

3. Luokat 

 

Standardi 20” bmx-pyörällä ajettavat luokat: 

- M+N-6 (vuonna 2007 ja myöhemmin syntyneet tytöt ja pojat) 

- M+N-8 (vuonna 2005 ja 2006 syntyneet tytöt ja pojat) 

- M+N-10 (vuonna 2003 ja 2004 syntyneet tytöt ja pojat), ISM-luokat erikseen M ja N 

- M+N-12 (vuonna 2001 ja 2002 syntyneet tytöt ja pojat), ISM-luokat erikseen M ja N 

- M+N-14 (vuonna 1999 ja 2000 syntyneet tytöt ja pojat), ISM-luokat erikseen M ja N 

- M-Juniorit (vuonna 1995 - 1998 syntyneet pojat), SM-luokka 

- N-Juniorit (vuonna 1995 - 1998 syntyneet tytöt), SM-luokka 

- Miehet (vuonna 1994 ja aikaisemmin syntyneet miehet), SM-luokka 

- Naiset (vuonna 1994 ja aikaisemmin syntyneet naiset), SM-luokka 

- M+N-30 (vuonna 1983 ja aikaisemmin syntyneet miehet ja naiset) 

 

Cruiser 24” bmx-pyörällä ajettavat luokat: 

- N-30 (vuonna 1983 ja aikaisemmin syntyneet naiset) 

- M-30 (vuonna 1983 ja aikaisemmin syntyneet miehet), ISM-luokka 

- M+N-40 (vuonna 1973 ja aikaisemmin syntyneet miehet ja naiset), ISM-luokka M-40 

 

Yhteensä 13 luokkaa. SM-luokkia 4 ja ISM-luokkia 8. 

 

Ylituomarin päätöksellä nuorten luokassa on pienempi pyöräkoko sallittu. Nainen voi halutessaan 

osallistua myös Miesten luokkaan. 

 

Iän mukaiseen luokkaan kuuluminen määräytyy SPU:n sääntöjen mukaisesti. Kilpailija voi osallistua sekä 

Standardi 20” että Cruiser 24” luokkiin. Cruiser M+N-40 luokan kilpailija voi halutessaan kilpailla Cruiser 

M-30 tai N-30 luokassa. 

http://www.pyoraily.fi/lisenssi


 

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 

 

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. 

Ilmoittautumismaksu on kaikilta 10 euroa / kilpailija / kilpailu. SM-kilpailussa kaikilla SM ja ISM-luokkiin 

ilmoittautuneilla ilmoittautumismaksu on kuitenkin 15 euroa / kilpailija. 

 

Kilpailijalla on oltava sama kilpailunumero koko kilpailukauden. Kts. SPU:n vauhtilajien jaoston internet-

sivu: www.mountainbike.fi/vauhtijaosto/kuskiprofiilit/registers 

 

Lisätietoja ilmoittautumiseen kilpailujen järjestäjältä sekä SPU:n ja SPU:n vauhtilajien jaoston internet-

sivuilta, www.pyoraily.fi 

 

6. Yhteiskilpailu ja pisteet 

 

Bmx-cupin osakilpailujen luokkakohtaiseen tulosluetteloon huomioidaan kolme (3) 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). 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. jne. 

10 8 6 5 4 3 2 1 1 1 

Jokaisesta kilpailusta luokan voittaja saa 10 pistettä, toiseksi paras kilpailija 8 pistettä, jne. Jokainen 

kilpailija, joka on osallistunut alkuerälähtöön, saa vähintään yhden pisteen. 

 

7. Palkinnot 

 

Osakilpailujen palkinnoista vastaa kilpailun järjestäjä. Kaikille junioriluokan kilpailijoille on suotavaa antaa 

palkinto. Jokaisen sarjan kolmelle parhaalle on annettava palkinto. 

 

8. Strider-luokka 

 

BMX-osakilpailujen yhteydessä ajetaan potkupyörien kilpailu kaikille halukkaille. Strider luokkaan ei peritä 

ilmoittautumismaksua ja niissä noudatetaan niistä erikseen annettuja sääntöjä ja ohjeita. 

 

9. Tulokset, yhteispisteseuranta ja yhteystiedot 

 

Tulokset ja yhteiskilpailun pisteet päivittyvät Kari Mäkisen tulospalveluun www.tulospalvelu.profiili.fi 

Lisätietoja SPU:n vauhtilajien jaoston internet-sivuilta www.mountainbike.fi/vauhtijaosto 

Yhteystiedot: 

Olli Sinivaara: olli.sinivaara@helsinki.fi, puh: 050 – 544 3360 

Immo Laine: immo.laine@dnainternet.net, puh: 040 – 521 3277 
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