KILPAILUOHJE

Maastopyöräilyn XCO Suomi-cupin osakilpailu. III Habanero XCO by Merida
Sunnuntaina 10.06.2012 Salo, Märynummi

YLEISTÄ
Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja SPU:n sääntöjä ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. Jokainen
kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaa itse omasta vakuutusturvastaan.
Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijalle aiheutuneista ja kilpailijan aiheuttamista vahingoista.
Kaikkien kilpailijoiden, huoltajien ja joukkueenjohtajien pitää tutustua tähän kilpailuohjeeseen
ennen kilpailua.
Kilpailun virallisiin luokkiin osallistuminen edellyttää, että kilpailijalla on Suomen Pyöräilyunionin
myöntämä kilpailulisenssi. Tutustumis- ja harrasteluokkaan osallistuminen ei edellytä kilpailulisenssiä.

KILPAILUORGANISAATIO
Kilpailun järjestäjä:

Habanero Mountainbikers ry

Kilpailun johtaja:

Mika Tuominen (044-512 8073)

Ratamestari:

Samuli Tuominen (044-5100592)
Mika Tuominen (044-5128073)

Tuomarit:

Samuli Tuominen (044-5100592)
Mika Tuominen (044-5128073)
Ilari Koivusalo (044-545 4603)
Juhani Nieminen (050-413 5020)
Timo Nieminen (0500-120 490)
Jarno Reiman (044-362 6452)
Mika Kuitunen (050-568 3445)

Tulospalvelu:

Ilari Koivusalo (044-545 4603)

Ensiapu:

Halikon VPK / Ensivasteryhmä

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT
XCO-cup-kilpailuun ilmoittaudutaan SPU:n sääntöjen mukaan viimeistään kuusi päivää ennen
kilpailua, joten viimeinen ilmoittautumispäivä on 04.06.2012. Tutustumis- ja harrasteluokkaan on
mahdollista ilmoittautua kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostilla
osoitteeseen mikatuominen@seutuposti.fi ja kertoa viestissä osallistujan nimi, luokka ja
seura/kotikunta.
N/M-10-14 ja tutustumisluokkien osanottomaksu on 10 €.
N/M-16-50-, M/N- sekä
harrasteluokkien osanottomaksu on 20 €. Osanottomaksu maksetaan viimeistään maanantaina
04.06.2012 klo 23:59 mennessä Habanero Mountainbikers ry:n tilille 515209-20013849, mainitse
viestiosassa maksetun osallistujan nimi.
HUOM! Jälki-ilmoittautumisen sekä kisapäivänä
maksettavan maksun hintaan lisätään 5 €, lukuun ottamatta tutustumis- ja harrasteluokkia.

AIKATAULU, KILPAILULUOKAT JA MATKAT
Lähtö 1: klo 10:30

N/M-10 ja N-12: 2 x 2,5 km = n. 5 km
M-12 ja N-14: lähtökierros 2,5 km + metsäkierros 2 km + maalikierros
2,5 km = n. 7 km

Lähtö 2: klo 11:30

M-14, N-16 ja M-16: 2 x 5,4 km = n. 10,8 km

Lähtö 3: klo 12:30

N/M-18, Miehet, Naiset, M-30, M-40, M-50 ja harrasteluokka:
lähtökierros 5,4 km + metsäkierrokset 4 x 5 km + maalikierros 5,4 km
= n. 30,8 km

KILPAILUKESKUS
Kilpailutoimisto, lähtö- ja maalialue sekä pukeutumis- ja peseytymistilat sijaitsevat Salossa Halikon
Märynummella, Märynummen uimalassa osoitteessa Hirvitie 92, 25250 Salo. Kilpailutoimisto on
avoinna sunnuntaina 10.06.2012 klo 8:00-18:00.
Kilpailijoiden autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä paikan päällä olevan
ohjeistuksen mukaisesti. Muiden kuin kilpailijoiden pääsy autolla kilpailukeskukseen on kielletty.

OPASTUS KILPAILUTOIMISTOON
Helsingistä päin tultaessa moottoritieltä (E18, tie nro 1) käännytään oikealle Vaskiontielle, Aura
(tie nro 224), liittymä nro 13 Aura, Halikko. Vaskiontietä Märynummen keskustaan noin 1 km, josta
käännytään oikealle, Hirvitielle. Tämän jälkeen opasteita seuraten.
Turusta päin tultaessa moottoritieltä (E18, tie nro 1) käännytään vasemmalle Vaskiontielle, Aura
(tie nro 224), liittymä nro 13 Aura, Halikko. Vaskiontietä Märynummen keskustaan noin 1 km, josta
käännytään oikealle, Hirvitie. Tämän jälkeen opasteita seuraten.

KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumeroiden lunastus tapahtuu kilpailutoimistosta, viimeistään tuntia ennen omaa lähtöä.
Kilpailunumero kiinnitetään pyörän ohjaustankoon siten, että se on helposti luettavissa.
Kilpailunumero palautetaan puhdistettuna välittömästi kilpailun jälkeen kilpailutoimistoon.
Palauttamattomasta tai rikotusta kilpailunumerosta perimme 20 €.

REITIN MERKKAUS, REITTIKUVAUS JA REITTIIN TUTUSTUMINEN
Reitti merkataan A4-kokoisilla opasnuolilla ja merkkausnauhalla. Reitti merkataan kevyesti 9.6 ja
lopullisesti 10.6 aamulla. Reitti kiertelee Salossa, Märynummella Tornimäen maastossa. Reitti on
pääasiassa metsäpolkua ja kierrokselle mahtuu muutamia metsäautotieosuuksia sekä teknistä
kivikkoa. Teknisesti reitti on suomalaiseksi XC-kilpailuksi haastava ja raskas. Kilpailureittiin on
tutustuttava ennen kilpailua. Kilpailun aikana tutustuminen on suoritettava häiritsemättä kilpailua
ja ilman kilpailunumeroa. Etukäteen kilpailureittiin tutustuminen järjestetään pyynnöstä, ota
yhteyttä Mika Tuomiseen (044-5128073).

LÄHTÖ JA MAALI
Lähtöpaikka sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä. Kilpailijoiden on saavuttava lähtöalueelle 10
minuuttia ennen luokkansa merkittyä lähtöaikaa. Lähtöalueelle ryhmitytään XCO-cupin sääntöjen
mukaan. Maali sijaitsee samassa paikassa kuin lähtö. Luokan voittajan tullessa maaliin kaikki
saman luokan kilpailijat tulevat maaliin riippumatta ajettujen kierrosten määrästä. Lähdössä nro 3
voittajan tullessa maaliin kaikkien luokkien kilpailijat tulevat maaliin riippumatta luokasta tai
ajettujen kierrosten määrästä. Kilpailun keskeyttämisestä on ilmoitettava kilpailun johtajalle.

RAVINTO- JA VÄLINEHUOLTO
Ravinto- ja välinehuolto on sallittu kilpailun aikana vain merkityllä huoltoalueella. Huoltopaikalla
säilytetään kilpailun aikana tarvittavat työkalut ja varaosat.
Huoltopaikan ulkopuolella
välinehuolto on sallittua vain samassa luokassa ajavien ja samaan seuraan kuuluvien välillä.

ENSIAPU
Kilpailun maalialueella on ensiapupartio.
yleiseen hätänumeroon 112.

Vakavan loukkaantumisen sattuessa on soitettava

DOPINGTESTAUS
Kilpailujen mahdollinen dopingtestaus tapahtuu kilpailukeskuksessa.

TULOKSET
Tulokset ovat nähtävissä heti kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa sekä myöhemmin osoitteesta
www.hhcmb.fi.

LISÄTIETOJA
Kilpailunjohtaja: Mika Tuominen (044-5128073) tai mikatuominen@seutuposti.fi.

