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1. Yleistä  
  

Suomen Pyöräily käyttää lisenssien ja vakuutusten ostossa SuomiSport-järjestelmää.  

  

Olympiakomitean tuottama SuomiSport on koko urheiluyhteisön yhteinen, nykyaikainen ja 

helppokäyttöinen digitaalinen urheilupalvelu.  

  

SuomiSportista löydät sinua kiinnostavat urheilutapahtumat sekä ilmoittaudut niihin nopeasti. 

Palvelun kautta voit hankkia ja maksaa kilpailulisenssejä, vakuutuksia sekä seurojen 

jäsenmaksuja ja muita tuotteita. SuomiSport sovellusta voi käyttää selaimella tai omalla 

mobiilisovelluksella.  

  

  

  
  

SuomiSport järjestelmästä on rakennettu integraatiot OP vakuutusten ostamiseen, sekä UCI:n 

(kansaivälinen pyöräilyn kattojärjestö) tietojärjestelmään, jonne rekisteröidään kansainvälisissä 

kisoissa käyvät urheilijat, tuomarit ja toimihenkilöt. UCI edellyttää ns. UCI ID:n jonka oikeuttaa 

kilpailuihin osallistumista.  

  

On äärimmäisen tärkeää, että tätä ohjetta noudatetaan lisenssien ja vakuutusten ostossa. 

Mikäli 2021 ostot tehdään poiketen ohjeistuksesta Suomen Pyöräily ei voi taata, että 

lisenssit vakuutukset tai muut tuotteet saadaan toimitettua urheilijalla ajallaan!  

  

    
2. Lisenssin ostaminen  

  

  

1. SuomiSport tunnus  
  

Video-ohje tunnuksen luomiseen: https://youtu.be/r4UScEULX10   

  

Mikäli sinulla on jo tunnus siirry seuraavaan kohtaan.  

  

2. Lisenssin ja vakuutuksen ostaminen  
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Kilpailulisenssin hankkiminen edellyttää, että kuulut Suomen pyöräilyn alaisuuteen kuuluvaan 

seuraan. Seuran tulee olla maksanut kyseisen kauden jäsenmaksun. Tällöin seura on valittavissa 

oston yhteydessä.  

  

  
  

Valitse lisenssin osto/pelipassin tai vakuutuksellisen lisenssin/pelipassin osto  
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Valitse kenelle olet lisenssiä ostamassa  

  

  
  

Valitse lajiksi Pyöräily  
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Valitse itsellesi sopiva lisenssi  

  
  

Valitse seurasi. Huom! Mikäli seuraasi ei ole listalla syynä saattaa olla, että seuran 

jäsenmaksu on maksamatta. Olethan yhteydessä seurasi vastuuhenkilöön, mikäli 

seuraa ei listalta löydy.   

  

  
  

Valitse itsellesi sopiva vakuutus.   
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Ja tarkistuksen jälkeen maksa ostokset. 
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3. Mikäli tarvitset kansainvälisen kilpailulisenssin tai tulet kilpailemaan SM-kilpailuissa – 

jos et tarvitse, jätä tämä vaihe pois  
  

UCI ID toteutetaan integraation yli UCI:n järjestelmässä. Jotta UCI-ID:n edellyttämät tiedot 

saadaan kerättyä, tulee käyttäjän osallistua UCI-rekisteröinti nimiseen tapahtumaan. Huom! 

UCI-rekisteröinti-tapahtuma toimii vain sille kaudelle, jonka aikana se tehtiin! 

Tapahtuma täytyy suorittaa uudelleen joka kisakaudelle, jossa UCI-ID:tä tarvitaan. 

Mikäli tämä vaihe jätetään tekemättä käyttäjälle ei voida luoda tai päivittää seuraavan 

kauden UCI lisenssiä.  

  

Siirry SuomiSportissa ”etsi tapahtumia” sivulle ja valitse UCI rekisteröinti niminen 

tapahtuma. SuomiSport ei tässä vaiheessa tue UCI määrittelemän kortin tekemistä. Kortti 

tehdään Suomen Pyöräilyn toimesta ja lähetetään tilaajalle. Huomioi, että kortin 

tekemiseen on rajalliset resurssit. Pyri hankkimaan Lisenssi ja kortti hyvissä ajoin.   
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Paina sivun ilmoittaudu linkkiä  

  

  
  

Syötä tapahtuman tiedot. Ole äärimmäisen huolellinen tiedon syöttämisessä. Mikäli tiedot 

menevät väärin saattaa UCI ID:n luonti tai päivitys epäonnistua!  
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UCI-ID:n muodostuminen tai päivittyminen vie max. 1 tunnin. Tämän jälkeen UCI-ID tulee 

näkyviin SuomiSportin profiiliisi (HUOM! et saa tunnusta sähköpostiisi).  

  

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään missä luokassa kilpailet. Alla listaus UCI:n virallisista 

luokista:  

  

Men Masters (ikäraja 30v, mutta maastossa 35v)  

Women Masters (ikäraja 30v, mutta maastossa 35v)  

Men Elite,   

Women Elite,   

Men U23   

Women U23  

Men Juniors  

Women Juniors,   

Men U17,  

Women U17,   

Men U16,   

Women U16,   

Men U15,  

Women U15  

Men U14  

Women U14,   

Men U13  

Women U13  

Men U12  

Women U12  

Men U11  

Women U11  

Men U10  

Women U10  

Men U9  

Women U9  

Men U8  

Women U8  

  

BMX:  

  

CHALLENGE-LUOKAT BMX  

  

Boys – ages: 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; (11 categories)  

Girls – ages: 5-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; (10 categories) 

Men – ages: 17-24, 25-29, 30-34, 35 and over; (4 categories) 

Women – ages: 17-24, 25 and Over. (2 categories).  
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CHAMPIONSHIP/ELITE -LUOKAT BMX  

  

Men Elite, aged 23 and over;  

Women Elite, aged 23 and over; 

Men U23, aged 19 to 22;  

Women U23, aged 19 to 22;  

Men Juniors, aged 17 and 18; 

Women Juniors, aged 17 and 18  
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4. Kuvallisen kortin ostaminen  
  

Osassa kansallisia kisoja saatetaan yhä vaatia fyysisen kortin esittämistä. Kortti ostetaan 

ilmoittautumalla tapahtumaan. Tapahtuman löydät haulla nimellä ”kortti”.  

  

  
Ilmoittautumalla tapahtumaan ”Pyöräily – Kuvallinen kortti” pääset ostamaan itsellesi fyysisen 

kortin. Saat myös digitaalisen version kortistasi, jotta kortin tiedot voidaan tarkastaa ennen 

lähettämistä.  

Ilmoittautumalla tapahtumaan ” Pyöräily - Kuvallinen kortti (digi)” pääset ostamaan itsellesi Digi 

kortin.  
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Kyselyt lisenssikortteihin liittyen voi lähettää osoitteeseen: lisenssit@pyoraily.fi  

  
 /  

111.12.2021  

  

  

5. Kuvan ja muun tiedon toimittaminen kortin tekoa varten 
  

Kuva tarvitaan digitaalisen tai fyysisen kortin tekoa varten. Kuvassa tulee näkyä selkeästi omat 

kasvot.  

 

Mikäli kilpailet jossain muussa sarjassa kuin omassa ikäluokassasi, ilmoitathan siitä kuvan 

lähettämisen yhteydessä. 

 

Vain johtaja-/huoltajalisensseille: Ilmoita Funktiosi (Team manager, coach, yms…) kuvan 

lähettämisen yhteydessä.  

  

Toimita kuva itsestäsi, muu tarpeellinen tieto, sekä maksukuitti kortin ostosta 

lisenssit@pyoraily.fi. Muista ilmoittaa mihin ostoon = tilausnumero + nimesi.  
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6. Ohjeet  

SuomiSportiin käyttöön löytyy ohjeet täältä:  

Linkki ohjeisiin  

SuomiSportin tuki:  

Linkki tukeen  

  

  

  

  


