KILPAILUKUTSU: HEL CX CUP – 7.osakilpailu
(Finaali) Helsingissä, sunnuntaina 7.11.2021

1. PERUSTIEDOT
Järjestäjä: Cycle Club Helsinki ry
Kilpailupaikkakunta: Helsinki
Päivämäärä: Sunnuntai 7.11.2021
Tapahtuma-aika: 9.30 – 16.00
Tapahtuma-alueen osoite saapumiselle: Savikiekontie 6, 00940 HELSINKI.
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.

3. ILMOITTAUTUMINEN OSAKILPAILUUN JA MAKSUTAVAT
Ilmoittautuminen. Osakilpailuihin tulee ilmoittautua ennakkoon sähköisesti. Jälkiilmoittautuminen kisapaikalla ei ole mahdollista.
Voi ilmoittautua joko maksamalla yksittäisosallistumisen osakilpailuun tai käyttämällä
ilmoittautumiseen kausikorttia (RacePass).
Helsingin osakilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti WebScorerissa
https://www.webscorer.com/register?pid=1&raceid=250746
HUOM! Ilmoittautuminen Helsingin osakilpailuun sulkeutuu
lauantaina 6.11.2021 klo 21:00.
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 kausikortti ei ole enää myynnissä!
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.
Mikäli maksutavoista herää kysymyksiä tai kohtaat pulmia, otathan yhteyttä HEL CX
ry:hyn sähköpostilla 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)

4. SAAPUMINEN TAPAHTUMAPAIKALLE JA PYSÄKÖINTI
Saapuminen alueelle. Kivikkoon pääsee parhaiten pyöräilemällä tai metroa
käyttäen Kontulan tai Myllypuron metroasemille, josta on noin 15 min pyöräilymatka
Kivikkoon.
Autolla saapuvat. Kivikonhiihtohallin parkkipaikat ovat käytettävissä Parkkipaikkoja
on rajallisesti, joten voit pysäköidä tienvarteen lähialueelle, alueen yleisiä
pysäköintisääntöjä noudattaen. Tapahtumalle ei ole erillistä pysäköintiä.

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 nimelläsi.
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

Kivikon kilpailurata on pääosin profiililtaan tasaista nurmikenttää sekä
kivituhkaväylää. Radassa on myös hiekkaosuus. Korkeuseroa on puistoalueen
töppyrässä sekä merkittävästi half-pipe rinteessä. LähtöJuniori-rata L1:ssä ei mene
Kivikon halfpipe-mäkeen vaan pysyy puistoalueella. Lähtösuorja ja maali on puiston
pääväylällä. Radan pituus on n 3 km.

Ryhmittäytyminen. Ryhmittäytyminen tehdään 5-10min aikaikkunassa aikataulun
mukaan. Ryhmittäytyminen tapahtuu kertyneiden osakilpailupisteiden perusteella
sääntöjen mukaan. 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 – 7.osakilpailu
Sunnuntai 7.11.2021 – Kivikon urheilupuisto, Helsinki

09:30
09:30

Kisakanslia auki. Kilpailunumeron ja ajanottosirun nouto.
Rata avoinna harjoittelulle 09:55 asti.

09:55
10:00

Lähtö 1 ryhmittyminen
Lähtö 1, Juniorit U13, helpotettu rata (n. 15 min)

10:25
10:30

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

n. 11:05
n 11.05

Rata avoinna harjoittelulle
Lähtöjen 1 & 2 palkintojenjako

11:25
11:30

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

n. 12:25
n. 12.25

Rata avoinna harjoittelulle
Lähdön 3 palkintojen jako

12:50
12:55

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

n. 13:45
n. 13:45

Rata avoinna harjoittelulle.
Lähtö 4 palkintojen jako

14.15
14.20

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

n. 15:35

Lähdön 5 palkintojenjako.

7. PALVELUT
Pukukopit, peseytyminen ja WC tilat.
Peseytymis ja WC-tilat on osoitteessa puiston itäreunalla, Päiväkoti Nallin tiloissa,
Nallitie 3.
Pyörän pesu. Pyöränpesupaikka sijaitsee BMX-radan Etelän puoleisen aidan
vieressä, BMX alueen ulkopuolella.
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:
Juho Ala-Peijari
Juho.ala-peijari@iki.fi
Lämpimästi tervetuloa ajamaan cyclocrossia! Voit seurata meitä Instagramissa
@hel_cx ja käyttää postauksessasi mm tägejä #helcx #helcxcup #cyclocross

