
Tämä PDF-portfolio on parhaiten katseltavissa 

Acrobat X:ssä tai Adobe Reader X:ssä tai uudemmassa.
 

Hanki Adobe Reader nyt! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fi




 
UEC MTB XCO-XCE-XCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - ISTANBUL (TUR) 
 
Mahdollisia osallistujia: 
 
XCO Men Elite: Sakari Lehtinen (Sakari panostaa täysillä pyöräilyyn ja ajoi viime vuonna monta 
kisaa hyvin. On hieman epäileväinen, että haluaisiko lähteä kuumiin olosuhteisiin kilpailemaan. On 
kuitenkin tällä listalla.) 
XCO Men Elite: Toni Tähti (Toni panostaa täysillä pyöräilyyn ja on nyt kuulemma kovassa 
kunnossa. Näyttöjä ei ole viime vuodelta, mutta uskon että tänä vuonna ajaa paljon paremmin.) 
XCO Women Elite: Noora Kanerva (Noora panostaa myös paljon pyöräilyyn, mutta ei tietenkään 
pysty tekemään sitä täysipäiväisesti. Noora on kuitenkin kiinnostunut lähtemään kisoihin ja aikoo 
ajaa useita kisoja ulkomailla.) 
XCO Men U23 : Sasu Halme (Sasu panostaa myös täysillä pyöräilyyn ja on kehittynyt vuosi 
vuodelta. Viime vuosilta on hyviä näyttöjä myös arvokisoista.) 
XCO Men U23: Ukko Peltonen (Ukko ei ole harrastanut lajia kauaa, mutta tavoitteet on kovat ja 
aikoo kiertää tänä vuonna jonkin verran ulkomailla. Näyttöjä ei vielä ole, mutta ajohaluja riittää, 
joten on tällä listalla mahdollisena kandidaattina.) 
XCO Women Juniors: Kajsa Salmela (Kajsa ajaa useita kansainvälisiä maastokisoja etenkin 
Ruotsissa ja on kiinnostunut EM-kisoista. Panostaa pyöräilyyn, mutta vielä ei ole tullut viime 
vuosina kovia näyttöjä. On kuitenkin tällä listalla ehdokkaana.) 
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KOKOUSAIKA:		22.4.2017 KLO 10.17 –12.47
KOKOUSPAIKKA:	Turun Urheiluliiton kerho, Linnankatu 36, Turku

Läsnä:	

Harri Koponen		pj
Ville Hyvärinen	siht
Juha Aintila
Jorma Paakkari
Esa Högnäsbacka
Jukka Heinikainen	puhelimitse

Estynyt:
Keith Silverang
Harri Syrjä
Katariina Laakkonen
Tommi Eklund


1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17


2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.


3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin sellaisenaan.


4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin seuraavalla muutoksella:
SPU:n alaisuuteen perustettavan osakeyhtiön puheenjohtajaksi vaihdettiin Harri Koponen,
Keith Silverangin ollessa estynyt toimimaan ko. tehtävässä.


5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 



5.1. YKSIKÖIDEN VALTUUDET JA TOIMINTAPROSESSI HENKILÖVALINNOISSA
Käytiin keskustelua yksiköiden toimintavaltuuksista ja menettelytavoista henkilövalinnoissa.

Päätös: Päätettiin, että kaikki sääntömääräisesti hallituksen toimita-alueelle kuuluvat yksiköiden päätökset tuodaan hallitukselle hyväksyttäväksi. Jokaiselta yksiköltä vaaditaan jatkossa kirjallinen raportti tehdyistä toimenpiteistä 7 päivää ennen hallituksen kokousta. 

Lisäksi pyydetään seuraavaan kokoukseen HPY:ltä tarkennettu toimintasuunnitelma ja esitys siitä miten suunnitelmaa toteutetaan. HPY kutsutaan kokonaisuudessaan seuraavaan kokoukseen.






5.2. MAANTIEPYÖRÄILYN SM-KISAT 2018


UCI sääntöjen mukaan Maantiepyöräilyn SM-kilpailut tulee ilmoittaa UCI:lle 1.6.2017 mennessä.
Päätösehdotus: Julistetaan kisat haettavaksi. Hakemukset liitolle 15.5.2017 mennessä.


Päätös: Päätettiin laittaa vuoden 2018 & 2019 Maantiepyöräilyn SM-kilpailut avoimeen hakuun. 
Kilpailupäivämäärät ovat 15.-17.6.2018 ja 28-30.6.2019. Hakuaikaa on 30.5.2017 saakka.



5.3. KUMPPANITILANNE
Helkama-auton kanssa käyty sopimusneuvotteluja 100.000€ arvoisesta kumppanuudesta. Helkama-auto lupasi antaa vastauksensa viikon 17. aikana.


5.4. LISENSSITILANNE
Lisensseissä +13% edellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.


5.5. BALTIC CHAIN TOUR
Kuultiin katsaus Baltic Chain Tour hankkeen etenemisestä.


5.6. LISENSSIREKISTERI JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Nykyinen sporttirekisteri-järjestelmä ajetaan alas tämän vuoden loppuun mennessä. Rekisterivaihdon yhteydessä voitaisiin selvittää mahdollisuutta laajemmasta toiminnanohjausjärjestelmästä, jota kautta mm. viestintä, kilpailutoiminta ja koulutus saataisiin organisoitua tehokkaammin. 

Päätösehdotus: Toiminnanjohtaja kartoittaa seuraavaan kokoukseen mennessä vaihtoehtoja potentiaalisista vaihtoehtoja uudesta järjestelmästä. 

Päätös: Valtuutettiin toiminnanjohtaja käynnistämään kartoitus potentiaalisista vaihtoehdoista.



5.7. TOIMITILAT
Olympiakomitea on selvittäneet kolmea vaihtoehtoa toimitilaratkaisuksi vuodesta 2018 alkaen. 

Tavoitteena on löytää ratkaisu, johon mahdollisimman moni nyt Radiokadulla toimiva ja myös moni muualla toimiva urheilujärjestö voisi tulla mukaan. Selvitetyt vaihtoehdot ovat nykyinen toimitalo Radiokatu 20, Technopolis Aviapolis ja Nurmi-Yhtiöiden Pitäjänmäen kohde. Tämän työn rinnalla valmistellaan myös pidemmän tähtäimen toimitilastrategiaa vision Urheilun talo 2020-luvulla suunnassa.  Käytiin keskustelua aiheesta.


*Kokous keskeytettiin klo 10.50 vuosikokouksen ajaksi. Kokousta jatkettiin uudelleen klo 12.04.


6. HPY


6.1. PARAPYÖRÄILYN LAJIVASTAAVAN NIMEÄMINEN
Päätös: Kunnollisen esityksen puuttuessa asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 


6.2. UEC MTB XCO-XCE-XCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - ISTANBUL (TUR)
UEC on pyytänyt meiltä listaa mahdollisista EM-kilpailuun osallistuvista henkilöistä.

Liitteenä (liite 2) Lajivastaavan Samuel Halmeen ja HPY:n ehdotus nimistä.

Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotus. Päätös: Hyväksyttiin ehdotus


6.3. BELGIAN TALO
Jatkossa aiheesta HPY:ltä raportti toiminnanjohtajalle ja hän nostaa asian esille mikäli on aihetta.


6.4. VALINTAKRITEERISTÖ
Päätös: käsitellään seuraavassa kokouksessa.


6.5. RATAPYÖRÄILYN MM-KISAT
Todettiin sähköpostitse vahvistettu Mika Simolan valinta Ratapyöräilyn MM-kilpailuihin Hong Kongiin. Itse kilpailuissa Simola sijoittui kilometrin aika-ajossa sijalle 27.




7. HARRASTEYKSIKKÖ
Käytiin keskustelua harrasteyksikön tilasta. Todettiin, ettei yksikön toiminta ole käynnistynyt vielä toivotulla tavalla. 




8. NUORISOYKSIKKÖ

8.1. NUORISOYKSIKÖN TIEDOTE
Liitteenä nuorisoyksikön tiedote 


9. KÄSITELTÄVÄT SEURASIIRROT
Käsiteltäväksi tulleet seurasiirrot. 
Nimi		Vanha Seura		Uusi Seura

Lotta Vuohijoki	Wasa Vélocity		Jurvan Voima
Juha Latvala	Wasa Vélocity		Jurvan Voima
Jari Malmi		Wasa Vélocity		Jurvan Voima
Ari Hietikko	Wasa Vélocity		Jurvan Voima
Jukka Ura		Wasa Vélocity		Jurvan Voima
Eemil Hyvönen	BMX Helsinki		CC Picaro
Anssi Kesonen	Porvoon Akilles	Motion Finland ry



Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotetut seurasiirrot.

Todettiin, että kaikilla seurasiirtoa hakeneilla oli hyvät perusteet siirroille ja heillä on vanhan seuran hyväksyntä siirrolle, eikä kellään ollut vielä lisenssiä hankittuna tälle kaudelle.

Päätös:  Päätettiin hyväksyä seurasiirrot. Päätettiin myös pyytää STV:ltä ehdotus uusista seurasiirto säännöistä ja ohjeista. 






10. UUDET JÄSENSEURAT

Jäsenyyttä anovat seurat:

ZZE Suomi ry	
Velo Saimaa ry
Päätösehdotus: Hyväksytään uudet seurat jäseniksi.
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenseurat



11. ANOTUT ANSIOMERKIT 
Koiviston Isku hakee SPU:n pronssista merkkiä seuraaville pitkäaikaisille pyöräilyn parissa toimineille henkilöille: Juha Rokka, Petri Vepsä, Kimmo Lampioinen, Jari Wiksten.

Päätösehdotus: Hyväksytään anomus.
Todettiin, että kyseiset henkilöt täyttävät SPU:n palkitsemisssäännöissä pronssiselle ansiomerkille asetetut vaatimukset. Päätös: Hyväksyttiin anomukset.


12. MUUT ASIAT
Ei muita käsiteltyjä asioita.



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.47





VAKUUDEKSI




Harri Koponen				Ville Hyvärinen 
puheenjohtaja				sihteeri



Liiteluettelo

Liite 1.	Hallituksen kokouspöytäkirja 3/2017

Liite 2.	UEC MTB XCO-XCE-XCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - ISTANBUL (TUR) Long List
Liite 3.	Nuorisoyksikön tiedote

Liite 4. 	Uudet jäsenseurat

Liite 5. 	Edustusoikeuden siirrot
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KOKOUSAIKA:		17.3.2017 KLO 14.30 – 15.30
KOKOUSPAIKKA:	MESSUKESKUS
LÄSNÄ:	HARRI KOPONEN, PJ
	VILLE HYVÄRINEN, SIHT

	JUHA AINTILA
	KATARIINA LAAKKONEN
 	TOMMI EKLUND
 	JUKKA HEINIKAINEN

ESTYNYT:	ESA HÖGNÄSBACKA
	JORMA PAAKKARI
 	HARRI SYRJÄ
 	KEITH SILVERANG

	

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30.


2. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin sellaisenaan.


4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin muutoksitta, Liite 1



5. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 
Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus.


6. VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Liitteenä vuoden 2016 tilinpäätös, liite 2.
        Päätösehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan tilinpäätös
        Päätös: Hyväksyttiin ja esitetään vuosikokoukselle vahvistettavaksi


7. VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 

Liitteenä vuoden 2016 toimintakertomus, liite 3.
Päätösehdotus: Hyväksytään ja esitetään vuoden 2016 toimintakertomus 
vuosikokoukselle vahvistettavaksi. Päätös: hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


8. VUOSIKOKOUS VALMISTELUT

Vuosikokous 22.04.2016 Turussa Turun Urheiluliiton kerholla klo 10.00








9. POHJOISMAINEN KOKOUS JA UEC KOKOUS 4-5.3. Bryssel, 

Kuultiin puheenjohtajan raportti NFC:n ja UEC:n kokouksesta.
Liitteenä kokouspöytäkirjat, Liite 4


10. LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA‐AVUSTUKSET 2017
	Todettiin SPU:n toiminta-avustuksen vuodelle 2017 olevan 175.000€, 
 	Muutosta viime vuoteen +5.000€.


11. HPY


11.1. BELGIAN TALO
	Talo vuokrattu ja projekti on käynnistetty.


11.2. VALINTAKRITEERISTÖ
	Liitteenä luonnos valintakriteeristöstä. Liite 5.
	Päätösehdotus: Siirretään hyväksyttäväksi sähköpostitse, kun 

 	luonnoksesta saatu palaute on ehditty käsitellä.
 	Päätös:  Päätettiin palauttaa asia HPY:lle jatkovalmisteluun.


11.3. RATAPYÖRÄILYN MM-KISOJEN MAAPAIKKA
	Mika Simola saavuttanut Maapaikan MM-kisoihin



12. HARRASTEYKSIKKÖ

12.1. JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 


12.2. OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN

Päätösehdotus: Ehdotetaan perustettavaksi SPU:n 100% omistukseen tuleva osakeyhtiö, jonka kautta hallinnoitaisiin mm. markkinointi & sopimuskumppanuuksiin liittyvät asiat.
Osakeyhtiön puheenjohtajaksi ehdotetaan Keith Silverangia, varapuheenjohtajaksi Katariina Laakkosta ja toimitusjohtajaksi Ville Hyväristä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Lisäys 22.4.2017 Koponen puheenjohtajaksi, Keith ei voi 

13. NUORISOYKSIKKÖ

13.1. YKSIKÖN KOKOUS 6.3.
Liitteenä kokouspöytäkirja. liite 6.


























14. KÄSITELTÄVÄT SEURASIIRROT
Liitteenä 7 käsiteltäväksi tulleet seurasiirrot. 
Valtteri Siukkola	Hämeenlinnan Tarmo	Motion Finland
Valtteri Härkönen	Cycleklubben Masters	Motion Finland

Johan Nordlund	Cycleklubben Masters	Motion Finland

Lauri Siukola	Cycleklubben Masters	Motion Finland

Markus Koskela	Cycleklubben Masters	Motion Finland
Ville Pursiainen	Cycleklubben Masters	Motion Finland

Jani Hujanen	Cycleklubben Masters	Motion Finland

Anssi Kesonen	Cycleklubben Masters	Motion Finland
Kyseessä on uusi edellisessä kokouksessa SPU:n jäseneksi hyväksytty seura.


Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotetut seurasiirrot.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotetut seurasiirrot.


15. MUUT ASIAT



16. SEURAAVA KOKOUS
Turussa 22.4. klo 10-11. ennen vuosikokousta.

 

17. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25





Vakuudeksi





Harri Koponen		Ville Hyvärinen

puheenjohtaja		sihteeri


Liiteluettelo

Liite 1.	Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2017

Liite 2.	Tilinpäätös 2016
Liite 3.	Vuoden 2016 toimintakertomus

Liite 4. 	NFC & UEC kokousten pöytäkirjat

Liite 5.	Valintakriteeristö

Liite 6.	Nuorisoyksikön kokouspöytäkirja
Liite 7.	Käsiteltävät seurasiirrot
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Lähettäjä: Wasa Vélocity
Vastaanottaja: Ville Hyvärinen
Kopio: ma.aalto@elisanet.fi; Juha Aintila
Aihe: Fwd: Seurasiirrot
Päivämäärä: maanantai 10. huhtikuuta 2017 9.25.45



Tervehdys



Olemme keskustelleet ylimääräisestä seurasiirrosta välillä Wasa Vélocity ja Jurvan Voima.
Asiasta on keskusteltu myös Juha Aintilan kanssa.
Seuraavat henkilöt voivat siirtyä Wasa Vélocity ry:stä Jurvan Voimaan. Wasa Vélocityllä
ei ole vaateita ko. henkilöitä kohden. Siirto saa tulla voimaan välittömästi.



Lotta Vuohijoki
Juha Latvala
Jari Malmi
Ari Hietikko
Jukka Ura



Terveisin
Hannu Anttila
Pj
---------- Forwarded message ----------
From: <ma.aalto@elisanet.fi>
Date: 2017-04-09 20:56 GMT+03:00
Subject: Seurasiirrot
To: Wasavelocity@gmail.com



Moi.Eli tässä henkilöt jotka ovat vaihtamassa seuraa.
Lotta Vuohijoki
Juha Latvala
Jari Malmi
Ari Hietikko
Jukka Ura
Sähköpostin voisit lähettää
ville.hyvarinen@pyoraily.fi ja ilmoittaa että welocityllä ei vaatimuksia ja siirto on ok.voit
vielä mainita että asiasta on keskusteltu Juha Aintilan kanssa.Tv.Mikko



-- 
Wasa Vélocity ry
050 3344156
wasavelocity@gmail.com
www.wasavelocity.net
www.facebook.com/wasavelocity
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Nuorisopyöräilyssä tapahtuu tulevalla kaudella





Nuorisoyksikön (NY) uudistunut rakenne ja toiminta



Nuorisoyksikkö on uudistunut viime syksyn aikana. Uusi rakenne esiteltiin ensi kerran SPU:n syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä seuraseminaarissa Leppävirralla. Uudistumisen tarkoitus on siirtää toiminta alueelliselle tasolle lähemmäs seuroja ja tiivistä alueen seurojen yhteistyötä. Alueellisen toiminnan aktivoimisella pyritään etenkin madaltamaan lasten ja nuorten kynnystä aloittaa pyöräilyharrastus ja lähteä kilpailutoimintaan mukaan. sekä kehittämään pyöräilyn olosuhteita joka puolella Suomea. 



Pitkällä aikavälillä alueellistamistoiminnot tähtäävät erityisesti siihen, että suomalaisilla pyöräilijöillä olisi tulevaisuudessa kovan kotimaisen kilpailutason ja harjoitusolosuhteiden kautta tavoitella maailman huippua. Tätä varten on kehitetty ns. Pyöräilijän Polku, joka myös esiteltiin seuraseminaarissa viime syksynä. 



Vuoden 2017 tärkeimmät tavoitteet alueellistamisessa ovat:



1) seurojen junioritoiminnan ja yhteistyön aktivoiminen

2) alueellisten Matalan Kynnyksen cup-kilpailuiden sekä leirien järjestäminen

3) seuravalmentajien koulutus





Suomi on jaettu viiteen maantieteelliseen alueeseen niin, että jokaisella alueella on vähintään yksi vahva keskus, jossa on aktiivisesti toimiva ja vahvan jäsenpohjan omaava seura sekä leirityskeskus (esim. Varalan urheiluopisto). Kullekin alueelle on valittu 1-3 aluevalmentajaa, jotka vastaavat alueen junioritoiminnan kehittämisestä yhteistyössä seurojen kanssa. Kansallisella tasolla junioritoimintaa koordinoi nuorisovastaava (NY:n puheenjohtaja) yhdessä aluevalmentajien kanssa. Nuorisoyksikön strategisista linjauksista ja päätöksistä vastaa NY.



Alueet ja aluevalmentajat ovat seuraavat: 



Kansallinen nuorisovastaava (NY pj): Noora Kanerva 



Pohjoinen alue: Lappi, Kainuu, Pohjois-pohjanmaa. 

Aluevalmentajat: Antti Kulmala ja Hannu Heikkilä 



Läntinen alue: Etelä-Pohjanmaa (Kauhajoki, Kokkola, Vaasa, Seinäjoki),

Pirkanmaa (Tampere, Valkeakoski), Varsinais-Suomi (Turku, Pori,

Rauma)

Aluevalmentajat: Antti Rantanen, Mikko Uotila ja Jyrki Terävuo



Eteläinen alue: Uusimaa ja Häme (PK-seutu, Hyvinkää, Hämeenlinna, Lahti, Lohja)

Aluevalmentajat: Antti Munnukka ja Hannu Hämäläinen



Kaakkoinen alue: Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Kotka

Aluevalmentaja: Kalevi Mattila



Keskinen ja itäinen alue: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi (Kuopio,Varkaus, Joensuu, Jyväskylä)

Aluevalmentaja: Joona Juurakko



Mikäli vastaat seurasi junioritoiminnasta ja oman alueesi aluevalmentaja ei ole ollut yhteydessä seuraasi, voit olla yhteydessä aluevalmentajaan tulevan kauden toiminnasta. Aluevalmentajien yhteystiedot löydät tiedotteen mukana olevasta liitteestä.



Alueellisen toiminnan aktivointiin jokaiselle alueelle on tänä vuonna osoitettu 2000€ tukea. Aluevalmentajat laativat kyseiselle tuelle budjettisuunnitelman, jota vastaan tuki maksetaan. Tuen ensisijainen käyttötarkoitus on seurojen pyöräkoulutoiminnan tukeminen, Matalan kynnyksen tapahtumien (cup-kisat, leirit) järjestäminen, sekä seuravalmentajien koulutus.



Tietoa alueellisista Matalan kynnyksen cup-kisoista, leireistä, sekä seurojen pyöräkouluista alueittain pyritään kokoamaan SPU:n uudistuvien nettisivuille, junioripyöräilyä koskevan osion alle. Seurojen aktiivisuus aluevalmentajiin päin on toivottavaa, jotta mahdollisimman monen tapahtuman ja pyöräkoulun tiedot saadaan kerättyä.









Talenttia etsimässä 



Kilpailullisesti orientoituneille junioreille, jotka tavoittelevat nuorten (16-sarja ja sitä nuoremmat) arvokisapaikkoja ensi kesänä, tullaan järjestämään talenttileirejä pyöräilyn alalajeissa. Arvokilpailuihin valmistautumisen kannalta on toivottavaa, että tavoitteelliset nuoret osallistuisivat vähintään oman alalajinsa talenttileirille. Talenttileirien järjestämistä varten on saatu tukea Urheiluopistojen säätiöltä yhteensä 3500€. Tuki jakautuu tasan pyöräilyn alalajien kesken. Kesän talenttileirit ovat seuraavat:





Maantie ja maasto: 



Bikester-talenttileiri, Pikku-Syöte 18-22.6.2017. Leiri-info ja ilmoittautuminen löytyvät lähiaikoina: http://pohjois-suomenpyoraily.com. Mukana leirillä vetäjinä 19.6 maantiepuolelta Lotta Lepistö sekä Joonas Henttala. Maastopuolelle huippuvetäjä tullaan julkistamaan myöhemmin. Bikester-talenttileiri järjestetään osana kaikille avointa Pikku-Syötteen pyöräilyleiriä (ilmoittautuminen ja lisätiedot samasta linkistä).





Trial:



Trial-talenttileiri Tampereella 10-11.6. Leirille on vetäjäksi tilattu maailmanmestari Abel Mustieles Espanjasta. Lisätietoa leiristä: jari.sulkanen@elisanet.fi. Leiri on talenttistatuksen lisäksi avoin kaikille trialin harrastajille.





BMX:



Kesäkuun alussa (ajankohta tarkentuu myöhemmin) BMX:n Kehitys- ja Haastajaryhmälle tarkoitettu, EM-kilpailuihin valmistava leiri ammattivalmentaja Klavs Lisovskisin johdolla, paikka: Helsinki/Tallinna.







Rata:



Tracktalent –leiri Turussa 5-8.6.2017. Vetäjänä leirillä oma huippuratapyöräilijämme Mika Simola. Leiri on suunnattu erityisesti niille pyöräilijöille, jotka haluavat kehittyä radalla ja haluavat kilpailla ratapyöräilyn Pohjoismaidenmestaruuskilpailuissa vuodenvaihteessa. Talenttileirille ilmoittautuminen ja lisätiedot: mikasimola@hotmail.com . Talenttileiri järjestetään osana TVC:n kaikille avointa pyöräilyleiriä, josta lisätietoa ja ilmoittautuminen löytyvät aikanaan: http://www.teamvelocycling.fi. Syksymmällä tullaan järjestämään myös toinen Tracktalent-leiri PM-kilpailuihin tähtääville junioreille.







Kohti huippua!



Tulevana kesänä alle 16-vuotiaiden sarjoissa on tiedossa useita arvokisoja kaikissa pyöräilyn alalajeissa. NY on asettanut jokaiselle alalajille näyttökilpailut ja/tai kriteeristön riippuen arvokilpailusta. Näyttökilpailuiden ja kriteerien laatimisessa on konsultoitu jokaisen alalajin asiantuntijaa. NY:n budjetti nuorten arvokisoihin on 5000€, joka jaetaan tasan alalajien kesken, poikkeuksena BMX, jonka arvokisabudjetti tulee lajin poikkeuksellisen ikärakenteen vuoksi Huippupyöräily-yksikön puolelta. Lisäksi maantiepyöräilyn Nuorten olympiapäivien kustannukset katetaan pääasiassa Olympiakomitean puolesta, sisältäen kuitenkin omavastuun SPU:lle. Tämä omavastuu katetaan NY:n ulkopuolisesta rahasta. Tulevat arvokilpailut alalajeittain ja niiden näyttökilpailut/kriteerit ovat seuraavat:





Maantie: 



Nuorten olympiapäivät, Györ, Unkari 23-29.7.2017 (2001 ja 2002 syntyneet)



Olympiakomitea on ilmoittanut lähetettävien urheilijoiden näyttökriteereistä seuraavaa: 



“Urheilijoiden maksimimäärät eri lajeissa ei automaattisesti täytetä, vaan toivotaan, että lajin sisällä tarkastellaan kriittisesti urheilijan tasoa ja mahdollisuuksia ennen, kun tehdään esitystä.”



“Lähtökohtaisesti ei lähetetä urheilijoita kisoihin vain osallistumaan kisoihin, vaan heillä pitäisi olla edellytykset sijoittua 50%:n paremman puolelle omassa lajissaan.”



SPU on toimittanut olympiakomiteaan listan urheilijoista, jotka olisivat potentiaalisesti tavoittelemassa paikkaa olympiapäiville. Olympiakomitea arvioi urheilijoiden tasoa ja tiedottaa sen jälkeen SPU:ta siitä, nimetäänkö pyöräilystä joukkuetta olympiapäiville. Mikäli olympiakomitea ei nimeä joukkuetta, 1-2 pyöräilijällä on silti mahdollisuus tulevan kesän kilpailumenestyksen perusteella ansaita paikka kisoihin. Tämä vaatii näyttöjen antamista ulkomailla riittävän tasokkaissa kilpailuissa. NY pyrkii järjestämään Olympiapäiville tähtääville nuorille vähintään yhden, tuetun matkan ulkomaille, jossa on mahdollisuus antaa näyttö olympiapäiviä varten. Todennäköisin kilpailumatka tehdään Tartu Noortetuur-kilpailuun Viroon 3-6.7.2017. Asiasta tiedotetaan enemmän Olympiakomitean linjan varmistuttua.







Maasto:



U15- ja U17-luokkien EM-kilpailut, Gratz, Itävalta, 14-18.8.2017



Nuorten EM-kilpailu on avoin kilpailu, joihin on mahdollista osallistua seurajoukkueella. Joukkueet ovat 3 henkisiä (vähintään 1 tyttö/joukkue). Kilpailu alkaa joukkueajolla, minkä jälkeen siirrytään kilpailemaan henkilökohtaisilla matkoilla. Henkilökohtaisten sijoitusten perusteella joukkue saa myös pisteitä. SPU ei tule nimeämään erikseen joukkueita, vaan seurat sopivat joukkueiden muodostuksesta keskenään. Kaikkia halukkaita kannustetaan osallistumaan kilpailuun. 



Mahdollisissa kiistatilanteissa, ja mikäli urheilijoita ilmoittautuu enemmän kuin on mahdollista muodostaa joukkueita, menestystä seuraavissa kilpailuissa voidaan käyttää kriteerinä joukkueeseen valinnalle Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Viron XCO cupit, sekä XCO-SM kilpailuita. Erityisesti Gratziin pyrkiville suositellaan osallistumista Borlängetourille (www.bck.nu/Tavling/Egnaarrangemang/BorlangeTour/), joka on kolmipäivänen maastopyöräetappikilpailu ja osa Ruotsin XCO-cupia. Tasapäisissä tilanteissa Borlängen kisaa voidaan erityisesti painottaa, sillä se vastaa kilpailutyypiltään Gratzin EM-kilpailua. Lisäksi voidaan painottaa menestystä XCO:n SM-kilpailuissa.



Korson kaiku organisoi huoltoauton Gratzin kilpailuun, jonka kulu on 150 EUR/kuski ilman pyörää ja 300 EUR/kuski pyörän kanssa. Edellämainittu kulu sisältää huoltoteltat, varaosat, työkalut tms. Yhteydenotot ja lisätiedot Korson kaiun huoltoautosta: ismo.salmela@gmail.com.





BMX:



Euroopanmestaruuskilpailu Bordeaux, Ranska 14.-16.7.2017  ja

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Råde, Norja 4.-5.8.2017:



Valinnat tehdään BMX:n Kehitysryhmän osalta valmentajan suosituksen sekä harjoitus- ja kisanäyttöjen perusteella. Muiden urheilijoiden osalta katsotaan alkukauden menestystä vähintään kahdessa ulkomaan kisassa, jotka kyseisen maan cup-kilpailuita tai arvokkaampia. Kotimaan menestys huomioidaan myös, mutta ulkomaan kisat painavat enemmän. 



Maailmanmestaruuskilpailu Rockhill, USA 25.-29.7.2017:



Valinnat vain erityisistä syistä (superlahjakkuus, joka pääsee finaaliin EuroCupissa tms..).







Rata:



U17-luokan PM-kilpailut Joulukuussa 2017/tammikuussa 2018:



Kyseessä on avoin kilpailu, johon kaikilla halukkailla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan. NY organisoi tuetun kilpailumatkan PM-kilpailuihin. Kriteerinä tuetulle matkalle valituksi tulemiselle on osallistuminen kesän aikana järjestettäville Tracktalent-leireille sekä osallistuminen ja menestys ratapyöräilyn SM-kilpailuissa.










