KILPAILUKUTSU
Maastopyöräilyn 12 tunnin kilpailu - Märy 12 H
Lauantaina 16. heinäkuuta Märynummi, Salo

YLEISTÄ
Kilpailussa noudatetaan kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. Jokainen kilpailija osallistuu omalla vastuulla ja
vastaa itse omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijalle aiheutuneista ja kilpailijan
aiheuttamista vahingoista. Kaikkien kilpailijoiden tulee tutustua tähän kilpailukutsuun ennen kilpailua.
Osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä.

KILPAILUORGANISAATIO
Kilpailun järjestäjä

Habanero Mountainbikers ry

Kilpailun johtaja

Ville Suvanto (050-3020317)

Tuomari

Habanero Mountainbikers ry:n hallituksen jäsen

LISÄTIETOJA
Lisätietoja saa Ville Suvannolta numerosta 050-3020317 tai sähköpostilla ville.suvanto@gmail.com.
http://www.hhcmb.fi
http://www.facebook.com/hhcmb

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT
Kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 12.7.2016 klo 23:59. Ilmoittautuminen tapahtuu
lähettämällä sähköpostilla osallistujan nimi, seura/kotikunta ja ajettava luokka (yksin/kaksin - jos kaksin, niin
ilmoita myös kilpakaverisi tiedot) osoitteeseen habanero.mountainbikers@gmail.com. Maksu tapahtuu
Habanero Mountainbikers ry:n tilille FI90 5152 0920 0138 49 ja viestiosassa tulee mainita kilpailijan nimi.
Kisapäivänä mukana tulee olla tulostettu kuitti maksusta. Paikan päällä maksettaessa maksu suoritetaan jälkiilmoittautumisena.
Osallistumismaksu on 20 euroa per henkilö. Kilpailupäivänä päättyvän jälki-ilmoittautumisen hinta on 30
euroa (maksu tasarahalla).

KILPAILIJAN TEHTÄVÄT
Kilpailijan tulee ilmoittautua kilpakeskuksessa ennen ohjaajakokouksen alkua (klo 8:40), mikäli hän haluaa
aloittaa kilpailun heti klo 9:00. Ilmoittautumisen voi tehdä myös myöhemmin lähdön jälkeen.
Kilpailun aikana kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä ja huomioitava muu liikenne sekä
jalankulkijat. Kilpailureitillä tulee liikkua roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa.

KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskus sekä pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat sijaitsevat Hehkun majalla osoitteessa
Sotilasmestarintie 12, 25250 Märynummi. Mahdollisuuksien mukaan paikalle järjestetään myös pyörien
pesupaikka. Kilpailukeskuksen yhteydessä on rajallisesti paikoitustilaa. Lisää tilaa löytyy noin kilometrin
päästä Märynummen lammen läheisyydestä.
Kilpailukeskuksen yhteydessä toimii pienimuotoinen kahvio, joka tarjoaa ruokailumahdollisuuden
edulliseen hintaan.

AIKATAULU JA KILPAILULUOKAT
Kilpailukeskus ja samalla myös ilmoittautuminen avautuu klo 8:00. Ilmoittautuminen päättyy klo 8:40, kun
pidämme ohjaajakokouksen. Kilpailun startin jälkeen ilmoittautuminen on käynnissä koko päivän.
Kilpailu käynnistyy klo 9:00 ja aikaa on 12 tuntia klo 21:een asti. Kesken olevat kierrokset lasketaan ja
mahdollisessa tasatilanteessa voittaa kilpailija/parivaljakko, joka on tullut ensimmäisenä maaliin. Kahden
hengen joukkueesta ainoastaan toinen on kerrallaan ajamassa.

REITTIKUVAUS
Kierros on 4-7 kilometrin mittainen ja kiertää pääasiassa Tornimäen maastoissa, joista osa poluista on
tuttuja aiempien vuosien XC-kilpailuista. Reitti ylittää vähäliikenteisiä teitä, joiden ylityskohdissa ei ole
liikenteenohjausta, joten kilpailija on itse vastuussa muun liikenteen huomioimisesta. Lopullinen rata tulee
tarkentumaan lähempänä tapahtumaa.

REITIN MERKKAUS JA REITTIIN TUTUSTUMINEN
Reitti merkataan merkkausnauhalla ja A4-kokoisilla nuolimerkeillä. Vaaralliset ja erityistä huomiota
tarvitsevat paikat merkitään kolmella alaspäin osoittavalla nuolella. Reitti on merkattu perjantaina
15.7.2016.
Reittiin tutustumisesta voi sopia Mika Tuomisen kanssa numerosta 044-5128073.

KILPAILUNUMEROT
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka jaetaan kilpailukeskuksessa. Kilpailunumero tulee palauttaa
puhdistettuna. Rikkinäisestä tai hävitetystä kilpailunumerosta veloitetaan 20 euroa.

VÄLINEET
Pyörän huoltaminen on kilpailun aikana sallittua. Ajoasu on vapaa, mutta kypärä pakollinen.

ENSIAPU
Jokainen reitillä liikkuva on velvollinen huolehtimaan loukkaantuneista kilpailijoista. Mikäli on tarvetta
esimerkiksi sairaankuljetukseen, tieto välitetään järjestäjille kilpailijoiden välityksellä.

TULOKSET
Epäviralliset tulokset julkaistaan heti kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa. Tulokset löytyvät myöhemmin
osoitteesta http://www.hhcmb.fi.

