
KILPAILUKUTSU: HEL CX CUP – 5.osakilpailu 
Porvoossa, lauantaina 16.10.2021 

 
1. PERUSTIEDOT  
 
Järjestäjä: Akilles Green Team  
 
Kilpailupaikkakunta: Porvoo 
Päivämäärä: Lauantai 16.10.2021 
Tapahtuma-aika: 10-17 
Tapahtuma-alueen osoite saapumiselle: Jääkiekkotie 4, 06400 PORVOO 

Kilpailukutsun löydät myös verkkosivulta https://helcx.com/2021-2022 

 

 

2. YLEISTÄ 
 
HEL CX ry edistää cyclocross kulttuuria ja auttaa pyöräilyseuroja sekä yhteisöjä 
järjestämään cyclocross tapahtumia Suomessa.  
 
Säännöt ja kilpailuohjeet. HEL CX CUP:ssa noudatetaan HEL CX ry:n laatimia 
kilpailu ja järjestyssääntöjä, jotka pohjautuvat UCI:n yleisiin cyclocross-sääntöihin.  
Tutustuthan sääntöihin ja kilpailuohjeisiin verkkosivulla https://helcx.com/2021-2022 
 
Osallistumisoikeus. HEL CX CUP on avoin osakilpailusarja kaikille cyclocrossista 
kiinnostuneille. Emme edellytä kilpailulisenssiä tai seurajäsenyyttä. 
Osallistumisoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ilmoittautuessasi sitoudut 
noudattamaan HEL CX CUP:n sääntöjä ja kilpailuohjeita.  
 
Vastuullisuus. Korona-aikana noudatetaan yleisiä koronaturvallisuutta sekä 
järjestäjän ohjeita. Pidetään yhdessä huolta, että kilpailijat, järjestäjä ja paikalle 
saapuva yleisö pysyvät terveinä. Koronaturvallisuusohje osallistumiseen on 
nähtävillä: Koronaturvallisuus syksyllä 2021 – HEL CX Cup 

 
Turvallisuus. Ensiapupiste on tapahtumakeskuksessa. Turvallisuus menee kaiken 
edelle. Kilpailijan tulee noudattaa kaikissa asioissa yleistä turvallisuutta ja järjestäjän 
turvallisuusmääräyksiä. Jokaisella on lain edellyttämä velvollisuus auttaa 
tapaturmatilanteeseen joutunutta   

 
Viihtyisyys. Se syntyy meistä kaikista. Pidetään yhdessä huolta tapahtuman 
tunnelmasta ja siisteydestä.  
 

 

  

https://helcx.com/2021-2022/
https://helcx.com/2021-2022/
https://helcx.com/2020/08/13/covid19-ohjeistus-osallistujulle/


3. ILMOITTAUTUMINEN OSAKILPAILUUN JA MAKSUTAVAT 

 

Ilmoittautuminen. Osakilpailuihin tulee ilmoittautua ennakkoon sähköisesti. Jälki-
ilmoittautuminen kisapaikalla ei ole mahdollista.  
Voi ilmoittautua joko maksamalla yksittäisosallistumisen osakilpailuun tai käyttämällä 
ilmoittautumiseen kausikorttia (RacePass).  
 
Porvoon osakilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti WebScorerissa  
https://www.webscorer.com/register?pid=1&raceid=250744 

 
Ilmoittautuminen Porvoon osakilpailuun sulkeutuu perjantaina 15.10.2021 klo 
23:59. 

 
Lipputuotteet: Kausikortti aikuisille, yksittäisosallistuminen aikuisille.  
Junioreille vain kausikortti.  
 
Hinnat: Kausikortti 7-osakilpailuun 135 euroa / kilpailija / kausi, jolloin yhden 
osakilpailun hinnaksi tulee noin 22,5 euroa. 
Junioreille on tarjolla vain kausikortti hintaan 5 euroa / kilpailija / kausi. 
Yksittäisosallistuminen aikuisille on 28 euroa / kilpailija / osakilpailu.  
 
Aikuisten kausikortin voit ostaa täältä: 
https://www.webscorer.com/registerpass?pid=1&raceid=250767 

 

Junioreiden kausikortti tulee ostaa täältä:  
https://www.webscorer.com/registerpass?pid=1&raceid=250768 

 
Maksutavat. WebScorer käyttää maksutapana turvallista PayPal ratkaisua. PayPal 
on ilmainen ja maksamisesta ei koidu osallistujalle erillisiä kuluja. 

 
Kausikortin voit maksaa myös virike-edulla Smartum, Edenred, ePassi ja Eazybreak.  
Toimi seuraavasti. Maksa 135 euroa em. kohteeseen ”HEL CX CUP” (palvelu voi 
näyttää myös kohteena HEL CX ry, mutta se on myös oikein) ja lähetä kuitista kuva 
tai kuitti osoitteeseen info@helcx.com  

Lähetämme sinulle koodin, jolla voit ilmoittautua osakilpailuihin nyt ilmaiseksi.  
Mikäli haluat maksaa virike-edulla vain osan kausikortista, se on mahdollista. Tällöin 
saat koodin, josta erotus koituu maksettavaksi PayPal palvelulla. 
 

Yksittäisosallistumisiin emme toivo virike-edun käyttöä.  

 

Mikäli maksutavoista herää kysymyksiä tai kohtaat pulmia, otathan yhteyttä HEL CX 
ry:hyn sähköpostilla info@helcx.com 
 
 

  

https://www.webscorer.com/register?pid=1&raceid=250744
https://www.webscorer.com/registerpass?pid=1&raceid=250767
https://www.webscorer.com/registerpass?pid=1&raceid=250768
mailto:info@helcx.com


 

Tärkeää kaikille kausikortin haltijoille. Muistattehan ilmoittautua tai ilmoittaa 
huolettavanne kaikkiin osakilpailuihin, joihin osallistutte. Kausikortti EI ILMOITA 
sinua tai huollettavaasi automaattisesti osakilpailuihin vaan toimii pelkästään 
maksuvälineenä.  
 
Tärkeää. Ilmoittautuminen seuraavaan/seuraaviin HEL CX CUP:n käynnissä olevan 
kauden osakilpailuihin tapahtuu ”Etunimi Sukunimi” mätsillä. Käytäthän tällöin 
samaa nimeä läpi kauden, jolloin järjestelmä tunnistaa nimesi ja osaa 
automaattisesti yhdistää kilpanumerosi ilmoittautuessasi uudestaan. Sama 
kilpailunumero ja ajanottosiru on käytössäsi koko kauden.  
Mikäli kilpailussa on jo samanniminen henkilö ilmoittautuneena, käytä nimessäsi 
jotain tarkenneta. WebScorer tunnistaa saman nimisen henkilön eikä anna toisen 
henkilön ilmoittautua samalla nimellä.  
 
 

Mihin kategoriaan ilmoittaudun? Vapaasti valittavissa mutta tutustu sääntöihin ja 

osallistujan oppaaseen nettisivuillamme, https://helcx.com  

 
Lähdöt ja kategoriat: 
 
L1: U13 (n. 15min)  
L2: U17 (n. 30min)  

L3: MCat3 + Harraste (n. 40-45min)  
L4: NCat2 + N Elite (n. 45-50min) 

L5: Mcat2 + Yleinen (n. 60min) 
 
 

 

 
 

  

https://helcx.com/


4. SAAPUMINEN TAPAHTUMAPAIKALLE JA PYSÄKÖINTI   

 
Saapuminen alueelle.   
Paikalle pääsee parhaiten omalla autolla. Autolla saapuvat: Kisakeskuksen lähin 
pysäköintipaikka löytyy Kokonhallin ilmaiselta parkkipaikalta, jossa parkkipaikkoja on 
rajallisesti. Tapahtumalle ei ole erillistä pysäköintiä.  

HUOM! Kokonniemessä on samana päivänä Rakennusmessut Uusimaa-areenalla ja 
muita otteluita Aurora-hallissa ja jäähallissa, joten pysäköintialueet voivat olla täysiä. 
Pyydämme että, ette pysäköi Jäähallin tai Uusimaa-areenan pysäköintipaikoille. 

Voitte pysäköidä Kokonhallin parkkipaikalle, Pääskytien koululle (Pääskytie 1) tai 
Näsin S-Marketin viereiselle hiekkaparkkipaikalle. Kokonhallin parkkipaikka voi 
olla täynnä. 

 

 
 



 
5. KILPAILUMATERIAALIN NOUTO JA HARJOITTELU 

 
Kilpailukanslia. Sijaitsee tapahtuma-alueella joko teltassa tai erillisessä tilassa.  
Kilpailukanslian lähettyviltä löydät myös päivän aikataulun.  

 

Kilpailunumeron ja ajanottosiru. Nouda kilpailumateriaalisi tapahtumapäivänä 
kilpailukansliasta, jos tämä on ensimmäinen kilpailusi. HUOM! Kilpanumero ei tule 
enää sähköpostilla vaan löytyy nimellä tapahtumapäivänä kisakansliassa. 
Kilpailukeskus sijaitsee tapahtuma-alueella. Kilpailumateriaalisi on saatavilla 
kilpailunumeroasi vastaan C5-kirjekuoressa. Olethan tarkkana, että saat oikean 
kirjekuoren – kirjekuoriin on tulostettu vain kilpailunumero  
Kirjekuori sisältää ajanottosirun, kilpanumerot molempiin hihoihin sekä hakaneulat. 
Muista ottaa nippuside sirun kiinnittämiseen erillisestä laatikosta. 
 
 

Ajanottosiru kiinnitetään 
kypärän päälle oheisen mallin 
mukaan päälle tai sivulle 
yhdellä nippusiteellä niin, että 
siru on kolmiulotteisesti ulkona 
kypärästä mistä tahansa 
kypärän kohdasta. Sirua Sirua 
ei saa sijoittaa kahdella 
nippusiteellä kypärän pinnan 
myötäisesti. Vältä sijoittamista 
kypärän takaosaan, jos 
mahdollista. 
 
Leikkaa nippuside siistiksi  
 
 

  



Kilpanumerot kaudelle 2021-2022 kiinnitetään oikeaan ja vasempaan hihaan 
selkeästi eteenpäin näkyväksi. Ks. oheinen kuva.  

Kilpanumeroa ei saa taittaa tai leikellä pienemmäksi. Käytä hakaneuloja 
kirjekuoressa kilpanumeron kiinnittämiseen.  

 

 

Tärkeää.  Kilpanumero ja ajanottosiru ovat henkilökohtaiset läpi kauden – ajoit sitten 
yhden, useamman tai kaikki osakilpailut. Säilytä ajanottosirua ja kilpailunumeroita 
huolellisesti koko kauden. Kauden päätteeksi voit palauttaa numeron toimitsijalle tai 
lajitella sen sekajätteeseen.  
Mikäli saat sähköpostiisi uuden kilpailunumeron ilmoittautuessasi seuraaviin 
kilpailuihin, otathan tapahtumapäivänä yhteyttä ajanottopisteen virkailijoihin ennen 
kilpailua.  

 
Harjoitteluaika. Käytä harjoitteluaika hyväksesi ja tutustu rataan. Rataan saa 
tutustua vain harjoitteluaikana. Huomioithan, että lupa rataan tutustumiseen 
annetaan erikseen. Harjoittelu rata-alueella toisen kilpailun ollessa käynnissä on 
kielletty.  

  



 

6. AIKATAULU JA KILPAILURATA  

 
Ratakuvaus 

 

Reitti on suurimmaksi osaksi sama kuin syksyllä 2020. Lähtö tapahtuu asfalttipohjaiselta 
pyörätieltä loivaan ylämäkeen ja maalin läpi. Maalin jälkeen vaihdetaan hiekkapohjaiselle 
kuntoradalle, jota pitkin jatketaan mäki ylös asti. Tämän jälkeen tullaan pellolle, missä 
ajetaan muutama jyrkkä käännös alaspäin ja sitten noustaan pellolta pois takaisin 
kuntoradalle. Kuntorataa pitkin jatketaan takaisin maalin lähelle ja siirrytään huoltoalueen 
kautta hiekkakuopalle. Ensiksi käydään hiekkakuopan pohjalla, josta sitten noustaan jyrkkää 
mäkeä ylös. Hiekkakuopan pohjalle kumminkin palataan nopeasti takaisin ja siellä ajetaan 
muutama käännös ja uimarannan reunaa pidempi suorapätkä. Pohjalta noustaan jälleen ylös 
takaisin huoltoalueelle ja sitten lasketaan vielä takaisin hiekkakuopan pohjalle ja tämän 
jälkeen takaisin maalisuoralle. 
 
Pienten junioreiden rata ei mene pellolle asti, vaan kääntyy maalin jälkeen vasemmalle kohti 
hiekkakuoppaa ja sen pohjalle. 
 
Ratakartta seuraavalla sivulla.  



 



 

 
Ryhmittäytyminen. Ryhmittäytyminen tehdään 5-10min aikaikkunassa aikataulun 
mukaan. Ryhmittäytyminen tapahtuu kertyneiden osakilpailupisteiden perusteella. 
Järjestäjä opastaa ryhmityksen lähtöpaikalla. 

 
Tuomarointi ja kilpailujohtaminen. Kilpailujohtaja vastaa tapahtuman 
toimivuudesta. HEL CX ry yhdessä osakilpailujärjestäjän kanssa edellyttää, että 
kilpailu käydään rehdisti kilpakumppaneita, yleisöä ja tapahtumaa kunnioittaen. HEL 
CX ry ei järjestä ratavalvontaa tai virallista tuomarointia. Ylituomarina toimii 
tapahtuman järjestäjän nimeämä henkilö yhteistyössä HEL CX ry:n edustajan 
kanssa. Tapahtumassa noudatetaan HEL CX CUP:n säätöjä ja reilua 
pihapelihenkeä. Tsemppiä kisaan. 

 
Palkinnot. Osakilpailujärjestäjä toimittaa ja jakaa palkinnot jokaisen lähdön jälkeen. 
Palkintoseremonia on noin 5-10 min sisällä kärjen maaliintulosta. L1 ja L2 palkintojen 
jako tapahtuu vasta L2: jälkeen.    

 

Aikataulu. Kilpailupäivän aikataulu on seuraavalla sivulla.  

  



HEL CX CUP – 5.osakilpailu 

Lauantai 15.10.2021 – Kokonniemi, Porvoo 

 
 

 

10:00  Kisakanslia auki. Kilpailunumeron ja ajanottosirun 
nouto. 

10:00  Rata avoinna harjoittelulle 10:45 asti. 

 

10:45  Lähtö 1 ryhmittyminen 
10:50  Lähtö 1, Juniorit U13, helpotettu rata (n. 15 min) 

 

11:25  Lähtö 2 ryhmittyminen 
11:30  Lähtö 2, Juniorit U17 (n. 30 min) 

 

n. 12:10  Rata avoinna harjoittelulle 
n 12.10  lähtöjen 1 & 2 palkintojenjako 

 

12:35  Lähtö 3 ryhmittyminen,  
12:45  Lähtö 3, M Cat 3, Harraste (n. 40–45 min) 

 

n. 13:35  Rata avoinna harjoittelulle 
n. 13.35  Lähdön 3 palkintojen jako 

 

14:05  Lähtö 4 ryhmittyminen 
14:10  Lähtö 4, N Elite, N Cat 2 (n. 45–50 min) 

 

n. 15:10  Rata avoinna harjoittelulle. 
n 15:10  Lähtö 4 palkintojen jako 

 

15.40  Lähtö 5 ryhmittyminen,  
15.45  Lähtö 5, Yleinen, M Cat 2 (n. 60 min) 

 

n. 17:00  Lähdön 5 palkintojenjako. 

  



7. PALVELUT 

 
Pukukopit, peseytyminen ja WC tilat. 

Valitettavasti puku- ja pesutilat eivät ole 
käytettävissä. Yleiset WC-tilat löytyvät 
Kokonhallista. 

 
Pyörän pesu. Pyörän pesupaikka on Aurorahallin 
(Salibandyhalli) ulko-ovien puoleisella seinällä. 
Kisakansliasta katsoessa hallin toisella puolella. 
Ethän pese pyörää hallin seinää vasten, kiitos!   

 

 
Kahvilapalvelut: Fillarikahvila KahVelo palvelee 
kilpailijoita ja yleisöä omakustanne hintaan. 
KahVelon menun löydät KahVelon Facebook 
sivuilta, Facebook.com/kahvelo  
 
 
 
8. YHTEYSTIEDOT 

Ilmoittautumisen ongelmatilanteet ja yleiset 
tiedustelut osoitteella info@helcx.com tai 
Instagram viestillä @hel_cx. Vältämme Facebook viestinnän käyttämistä, joten 
toivomme yhteydenottoa sähköpostilla tai Instagram viestillä, kiitos.   
 

Kilpanumeroon ja ajanottosiruihin liittyvät kysymykset ja epäkohdat tulee osoittaa 
paikan päällä ajanottopisteen virkailijoille hyvissä ajoin ennen lähtöä.  
Voit myös käyttää sähköpostia, mutta viimeistään kilpailupäivänä saavuthan 
ajanottopisteelle pulmatilanteissa, kiitos. 

 
Päivän tapahtuman yhteyshenkilöt: 

Kilpailukanslia: Päivi Karhu-Arola, puh. +358 40 5961065 / paivi.karhu(at)akilles.fi 

Terhi Järvikari +358 40 5210631 / terhi.jarvikari(at)akilles.fi 

Rata: Patrik Arola 0405072455 / patrik.arola.pa(at)gmail.com 

Jonathan Ewalds +358 50 9111950 / jonathan.ewalds(at)gmail.com 

Kilpailunjohtaja: Mathias Hannus +358 50 3760564 

 

 

Lämpimästi tervetuloa ajamaan cyclocrossia! Voit seurata meitä Instagramissa 
@hel_cx ja käyttää postauksessasi mm tägejä #helcx #helcxcup #cyclocross  

https://www.facebook.com/KahVelo
mailto:info@helcx.com

