KILPAILUKUTSU: HEL CX CUP – 2.osakilpailu
Kouvolassa 18.9.2022
1. PERUSTIEDOT
Järjestäjä: Kouvolan Pyöräilijät Ry
Kilpailupaikkakunta: Valkeala, Kouvola
Päivämäärä: Sunnuntai 18.9.2022
Tapahtuma-aika: 10–17
Tapahtuma-alueen osoite saapumiselle: Toikkalantie 5, 45370 Kouvola
Tämän kilpailukutsun löydät aina päivitettynä PDF-muodossa verkkosivulta muodossa:
https://helcx.com/kouvola

2. YLEISTÄ
HEL CX ry edistää cyclocross-kulttuuria ja auttaa pyöräilyseuroja sekä yhteisöjä järjestämään
cyclocross-tapahtumia Suomessa. Tätä edistääkseen HEL CX ry hallinnoi ja koordinoi yhdessä
seurojen kanssa HEL CX CUP osakilpailusarjaa.
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/regulations
Yleiset ohjeet: https://helcx.com/guide
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-ajan jälkeenkin noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita ja käytänteitä.
Ethän osallistu kipeänä tapahtumaan tai muutoinkaan, jos tunnet olosi kipeäksi, kiitos!
Järjestäjä yhdessä HEL CX ry:n kanssa vastaa tapahtuman toimivuudesta.
Turvallisuus. Ensiapupiste sijaitsee kilpailutoimistolla. Turvallisuus menee kaiken muun
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 kaikki yhdessä huolta tapahtuman hyvästä
tunnelmasta ja siisteydestä.

3. YLEISTÄ ILMOITTAUTUMISESTA, MAKSUTAVAT JA HINNAT
Osakilpailuihin tulee ilmoittautua aina ennakkoon sähköisesti WebScorer palvelusta.
Jälki-ilmoittautuminen kisapaikalla ei ole mahdollista.
Aikuiskilpailijat! Ilmoittautua voit joko maksamalla yksittäisosallistumisen osakilpailuun
klikkaamalla suoraan kohdassa 4. olevaa ilmoittautumislinkkiä ja maksamalla
kertaosallistumisen ilmoittautuessasi.
Luethan kuitenkin tämän osion loppuun, kiitos!
Jos ostat kausikortin (RacePass) aikuisten sarjaan, suorita ensiksi kausikortin ostaminen
alempana olevasta linkistä ”Aikuisten kausikortin voit ostaa täältä” kohdasta.
Huomioithan, että kausikortti EI ILMOITA sinua automaattisesti yhteenkään osakilpailuun
vaan kausikortti on vain maksuväline ilmoittautumiseen. Lue tämän kappaleen lopusta
asiasta lisää, kohdasta ”Tärkeää kaikille kausikortin haltijoille”.
Juniorikilpailijat (juniorikausikortin ostavat huoltajat). Juniorikilpailijoille Lähtöihin L1 ja L2
on tarjolla vain juniorikausikortti. Osta alempana olevasta linkistä, ”Junioreiden kausikortti
tulee ostaa täältä” kohdasta kausikortti juniorikilpailijalle.
Huomioithan, että myöskään juniorikausikortti EI ILMOITA juniorikilpailijoita automaattisesti
yhteenkään osakilpailuun vaan kausikortti on vain maksuväline ilmoittautumiseen. Lue
tämän kappaleen lopusta asiasta lisää, kohdasta
”Tärkeää kaikille kausikortin haltijoille”.
Kaudella 2022–2023 ilmoittautuminen sulkeutuu aina torstaisin!
Lipputuotteet: Kausikortti aikuisille, yksittäisosallistuminen aikuisille.
Junioreille vain kausikortti.
Hinnat: Kausikortti 8-osakilpailuun 195 euroa / kilpailija / kausi, jolloin yhden osakilpailun
hinnaksi tulee 24,38 euroa.
Junioreille on tarjolla vain kausikortti hintaan 10 euroa / kilpailija / kausi.
Yksittäisosallistuminen aikuisille on 30 euroa / kilpailija / osakilpailu.
Aikuisten kausikortin voit ostaa täältä:
https://helcx.com/get-seasonpass
Junioreiden kausikortti tulee ostaa täältä:
https://helcx.com/get-juniorpass

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 195 euroa em. kohteeseen ”HEL CX CUP” (palvelu voi näyttää
myös kohteena HEL CX ry, joka on myös oikein). Lähetä kuitista kuva tai itse kuitti
osoitteeseen info@helcx.com
Lähetämme sinulle paluuviestillä koodin, jolla voit ilmoittautua osakilpailuihin nyt
veloituksetta. Pyrimme lähettämään HEL CX ry:stä viestin noin 24h kuluessa tai hyvissä ajoin
ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.
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

HUOM! Tärkeää kaikille kausikortin haltijoille liittyen ilmoittautumiseen
Muistattehan ilmoittautua tai ilmoittaa huollettavanne aina kaikkiin osakilpailuihin, joihin
osallistutte. Kausikortti (RacePass) EI ILMOITA sinua tai huollettavaasi automaattisesti
osakilpailuihin vaan toimii pelkästään maksuvälineenä. Jokaiseen osakilpailuun tulee
ilmoittautua täten erikseen. Voit ilmoittautua kaikkiin osakilpailuihin saman tien, jolloin
ilmoittautumiset on hoidettu. Mikäli et osallistu; tai huollettava juniorikilpailija ei osallistu
johonkin ilmoittamaasi osakilpailuun, ilmoittautumista ei tarvitse perua tai siitä ei tarvitse
ilmoittaa. Kilpailussa 0-kierrosta ajaneet saavat automaattisesti DNS-merkinnän (Did not
start).

HUOM! Tärkeää ilmoittautumiseen. 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 ja nimesi ilmoittautuessasi uudestaan. Sama
kilpailunumero ja ajanottosiru on käytössäsi koko kauden.
Mikäli kilpailussa on jo samanniminen henkilö ilmoittautuneena, käytä nimessäsi jotain
tarkennetta, (esim Kalle A Kilpailija). 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/2022-2023/regulations/ ja
https://helcx.com/2022-2023/participant-info/
Lähdöt ja kategoriat 2022–2023 kaudella:
L1: U13 (n. 15min)
L2: U17 (n. 30min)
L3: MCat3 (n. 50 min)
L4: N Elite, Ncat2 ja Ncat3* (n. 50min)
L5: Mcat2 + Yleinen (n. 60min)

*Ncat3 on uusi kategoria naiskilpailijoille, joilla ei ole cyclocross pyörää.
Yhteistä Harraste-sarjaa ei enää ole.

4. ILMOITTAUTUMINEN
Kouvolan osakilpailuun ilmoittaudutaan sähköisesti WebScorerissa:
https://helcx.com/kouvola/register
Ilmoittautuminen* osakilpailuun sulkeutuu torstaina 15.9.2022 klo 23:59.
5. TULOSPALVELU
Ajanottoon ja tulospalveluun käytämme WebScoreria.
Tulospalvelusta voit seurata osakilpailun kulkua reaaliajassa ja osakilpailun tulokset ovat nähtävillä
välittömästi kilpailun päätyttyä
https://helcx.com/kouvola/live
https://helcx.com/kouvola/results

6. SAAPUMINEN TAPAHTUMAPAIKALLE JA PYSÄKÖINTI
Saapuminen alueelle. Kilpailutoimisto, pukeutumistilat sekä pyörän pesupaikka sijaitsee
Valkeala-talolla (Toikkalantie 5, Kouvola). Omalla autolla saapuessasi pysäköi Valkeala-talon
parkkialueelle.
Julkisilla kulkuyhteyksillä saavut Kouvolan Matkakeskukseen, josta jatkat kätevimmin
Toikkalantie 5:llä pyöräilemällä noin 12,5 kilometriä Valkealan/Mikkelin suuntaan.
Pyöräreitti on melko suoraviivainen sekä kokonaisuudessaan kestopäällystettyä pyörätietä
tai hiljaista sivutietä.

Pukeuduttuasi siirry jalan tai pyörällä kilpailualueelle. Kilpailualue sijaitsee noin 500 metrin
päässä kilpailutoimistosta. Kilpailutoimiston ja -alueen välinen reitti on opastettu.

7. KILPAILUMATERIAALIN NOUTO JA HARJOITTELU/RATAAN TUTUSTUMINEN
Kilpailukanslia. Sijaitsee Valkeala-talon edustalla Toikkalantie 5:ssä.
Kilpailukanslian lähettyviltä löydät myös kilpailun aikataulun.

Kilpailunumeron ja ajanottosiru. Nouda kilpailumateriaalisi tapahtumapäivänä
kilpailukansliasta, jos tämä on ensimmäinen kilpailusi. Kilpailumateriaalisi on C5kirjekuoressa ja toimitsija ojentaa sinulle oikean kirjekuoren Sukunimen & Etunimen
perusteella. Kirjekuori sisältää ajanottosirun, kilpanumerot molempiin hihoihin sekä
hakaneulat. Muista ottaa nippuside (1kpl) 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 ei saa sijoittaa kahdella
nippusiteellä kypärän pinnan
myötäisesti. Vältä sijoittamista kypärän
takaosaan, jos mahdollista. Sirun luenta
tapahtuu maaliportin kohdalta ylhäältä
päin.

Leikkaa nippuside siistiksi, jos haluat.

Kilpanumerot kiinnitetään oikeaan ja vasempaan hihaan selkeästi eteenpäin näkyväksi. Ks.
oheinen kuva.
Kilpanumeroa ei saa taittaa tai leikellä pienemmäksi. Käytä hakaneuloja kilpanumeron
kiinnittämiseen.

Kilpanumero ja ajanottosiru ovat henkilökohtaiset läpi koko kauden – ajoit sitten yhden,
useamman; tai kaikki osakilpailut. Säilytä ajanottosirua ja kilpailunumeroita huolellisesti
koko kauden. Kauden päätteeksi voit palauttaa ajanottosirun numeron toimitsijalle tai
lajitella sen sekajätteeseen. Edellisen kauden sirua ei saa käyttää seuraavalla kaudella, jos se
on jäänyt haltuusi!
Mikäli palautat kilpailunumeron kesken käynnissä olevan kauden, mutta päätätkin osallistua
myöhemmin, nouda aiemmin käyttämäsi kilpailunumero kisakanslian palautuslaatikosta ja
käytä aiemmin käyttämiä hihaan kiinnitettäviä kilpanumeroita.
Mikäli kisanumerot ovat kadonneet, piirrä kisakansliassa tussilla uudet kisanumerot blanco
pohjille.
Harjoitteluaika. Lupa rataan tutustumiseen ja harjoitteluun annetaan aina erikseen
kuuluttamalla! Tämä siksi, että harjoitteluaika saatetaan käynnistää osittain myös käynnissä
olevan kilpailun kanssa, kun välimatka viimeiseen kilpailijaan on maalituomarin mielestä
riittävän suuri.
Rataan saa tutustua vain harjoitteluaikana ja harjoitteluun siirrytään maaliportin jälkeisestä
kohdasta, jossa on merkintä ”Harjoitteluun siirtyminen”. Harjoittelu rata-alueella toisen
kilpailun ollessa käynnissä on kielletty ja johtaa kilpailusta hylkäämiseen!
Mikäli harjoitteluaika siirtyy, huomioidaan seuraavan/seuraavien lähtöjen siirtyminen, jotta
harjoittelulle/rataan tutustumiselle jää n 20–25 minuuttia aikaa.

8. AIKATAULU JA KILPAILURATA
Ratakuvaus. Harjunmäen rata Valkealassa on noin 2600 metriä pitkiä sisältäen lähes 50
nousumetriä. Valtaosa kierroksesta on sora- tai hiekkapohjaista, mutta joukossa on myös
metsä- ja polkupohjaa, nurmialue ja lyhyet portaat. Junioreiden helpotettuna ratana
käytetään varsinaisen radan ensimmäistä 1500 metriä, joiden jälkeen leikataan kierroksen
alkuun ennen huoltopaikan 1. ohitusta. Kierrokset ajetaan myötäpäivään.
Kilpailualueelle saavutaan opastettua ulkoilureittiä Valkeala-talon suunnasta.
Lähtö/maalialue sijaitsee alueen keskellä, jonka välittömässä läheisyydessä on myös
huoltoalue. Paras paikka kilpailun seuraamiseen ja kahvion tuotteiden nauttimiseen sijaitsee
radan korkeimmassa kohdassa harjun päällä.
Video radasta: https://www.youtube.com/watch?v=PT6QL6C0Rbk

Ryhmittäytyminen. Ryhmittäytyminen tehdään 5–10min aikaikkunassa aikataulun mukaan.
Ryhmittäytyminen tapahtuu kertyneiden osakilpailupisteiden perusteella sääntöjen
mukaan. Toimitsijat opastavat ryhmityksen lähtöpaikalla. Ole ajoissa paikalla. Lähtölaskenta
tapahtuu viipymättä ryhmittäytymisen jälkeen.
Tuomarointi ja kilpailujohtaminen. Kilpailujohtaja vastaa tapahtuman toimivuudesta.
HEL CX ry yhdessä osakilpailujärjestäjän kanssa edellyttää, että kilpailu käydään rehdisti
kilpakumppaneita, yleisöä ja tapahtumaa ja toimitsijoita kunnioittaen. HEL CX ry ei järjestä
ratavalvontaa tai lajiliiton virallista tuomarointia. Ylituomarina toimii tapahtuman järjestäjän
nimeämä henkilö yhteistyössä HEL CX ry:n edustajan kanssa. Tapahtumassa noudatetaan
HEL CX CUP:n sääntöjä ja reilua kilpailuhenkeä sekä kunnioittavaa käytöstä.
Tsemppiä kisaan!
Mikäli huomaat epäasiallista käytöstä tai kilpailurikkeitä – otahan yhteyttä toimitsijoihin.
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. Palkinnot jaetaan lähtö/maalialueen tuntumassa kilpailualueella.
Aikataulu. Kilpailupäivän aikataulu on seuraavalla sivulla.

HEL CX CUP – 2.osakilpailu
Sunnuntaina 18.9.2022 – Valkealan Harjumäki, KOUVOLA

10:00
nouto.
10:00

Kisakanslia auki. Kilpailunumeron ja ajanottosirun

10:45
10:50

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

11:25
11:30

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

n. 12:10
n 12.10

Rata avoinna harjoittelulle.
lähtöjen 1 & 2 palkintojen jako.

12:35
12:45

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

n. 13:35
n. 13.35

Rata avoinna harjoittelulle.
Lähdön 3 palkintojen jako.

14:00
14:05

Lähtö 4 ryhmittyminen.
Lähtö 4, N Elite, N Cat 2 ja Ncat3 (n. 50 min).

n. 15:15
n 15:15

Rata avoinna harjoittelulle.
Lähtö 4 palkintojen jako.

15.40
15.50

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

n. 17:00

Lähdön 5 palkintojen jako

Rata avoinna harjoittelulle 10:45 asti.

9. PALVELUT
Pukukopit, peseytyminen ja WC tilat. Huoltopalvelut sijaitsevat Valkeala-talolla.
Pukeutumistiloiksi on varattu talon alakerran pukuhuoneita ja kilpailutoimisto perustetaan
alakerran sisäänkäyntien edustalle.

Pyörän pesupaikka sijaitsee Valkealatalon seinustalla.
Kahvila- ja ravintolapalvelut. Kahviopalvelut toteuttavat Harjunmäellä kilpailun
katsomoalueella Kouvolan Taitoluistelijat. Valikoimassa on kahvia & muuta juotavaa,
makeita & suolaisia leivonnaisia sekä sään salliessa myös avotulella paistettua makkaraa.
10. YHTEYSTIEDOT
Ilmoittautumisen ongelmatilanteet ja yleiset tiedustelut osoitteella info@helcx.com tai
Instagram viestillä tilin @hel_cx kautta. Syksystä 2022 alkaen emme käytä enää Facebookia.
Kilpanumeroon ja ajanottosiruihin liittyvät kysymykset ja epäkohdat tulee osoittaa paikan
päällä ajanottopisteen virkailijoille hyvissä ajoin ennen lähtöä.
Voit myös käyttää sähköpostia, mutta kilpailupäivänä saavuthan ajanottopisteelle
pulmatilanteissa, kiitos.
Päivän tapahtuman yhteyshenkilöt:
Kilpailun johtaja: Jukka Härkönen / 044 3777386
Kilpailutoimisto: Hanna Tikkala / 040 7780779
Lämpimästi tervetuloa ajamaan cyclocrossia! Voit seurata meitä Instagramissa @hel_cx ja
käyttää postauksessasi mm tägejä #helcx #helcxcup #cyclocross

Tervetuloa ajamaan cyclocrossia!

