KILPAILUKUTSU
Sunnuntaina 6.5.2018
G-FORM ENDURO WARMUP,
TEIJO SKI & ACTION PARK
Teijontie 345 25570 TEIJO

Habanero Mountainbikers ry (HHCMB) järjestää MTB-enduron SM-sarjan lämmittelykilpailun Teijon Ski &
Action Parkin rinteillä. Kilpailussa on käytössä langaton ajanotto. Käytössä siis lihasvoima + hissi +
painovoima. Kilpailussa on 6 eri erikoiskoetta ja ajettavaa tulee yhteensä 12 erikoiskoetta. Funduroluokassa
ajetaan 10 erikoiskoetta ja junioreissa 9 erikoiskoetta.
YLEISTÄ JA VIRALLISTA
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

Ratamestari

Habanero Mountainbikers ry

Ensiapu

Habanero Mountainbikers ry

LISÄTIETOJA
Lisätietoja kaikesta kilpailuun liittyvästä: Juha Huhtala, 0401490965, juha.huhtala@outlook.com
http://www.hhcmb.fi
http://www.facebook.com/hhcmb
https://www.facebook.com/events/368999206902644/

ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT
Kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 1.5.2018 klo 23:59. Ilmoittautuminen tapahtuu
Hobbydeed-sivun kautta osoitteessa
https://www.hobbydeed.com/public/event/-p5ab7c60261fd34.57919173
Maksu tapahtuu Habanero Mountainbikers ry:n tilille FI90 5152 0920 0138 49 ja viestiosassa tulee mainita:
”[Etunimi], [Sukunimi]/GForm2018”. Kisapäivänä mukana tulee olla tulostettu kuitti maksusta, jos et ole
saanut sähköpostikuittausta maksustasi. Maksu suoritettava viimeistään 1.5. mennessä. Tämän jälkeen ja
paikan päällä maksettaessa maksu suoritetaan jälki-ilmoittautumisena.
Osallistumismaksu ennakkoon maksettuna on 42 euroa ja alle 18 vuotta täyttäneille 21 euroa. Hinta sisältää
hissilipun. Kilpailupäivänä klo 11:15 päättyvän jälki-ilmoittautumisen hinta on osallistumismaksu 55 euroa ja
alle 18 vuotta täyttäneille 30 euroa.
Huom! Kilpailun järjestäjä varaa tarpeen vaatiessa oikeuden rajoittaa ilmoittautuneita. Nopealla
ilmoittautumisella takaat pääsysi mukaan kilpailuun.
KILPAILIJAN TEHTÄVÄT
Kilpailijan tulee ilmoittautua kilpailukeskuksessa ennen ajajakokouksen alkua ja mahdollisen keskeytyksen
jälkeen erikoiskokeen maalissa tai kilpailukeskuksessa. Ajajakokous alkaa klo 11:30 Skihousen edessä.
Kilpailun aikana kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän merkitsemää reittiä, antaa tietä nopeammalle
kilpailijalle ja siirtymätaipaleille huomioitava muu liikenne ja jalankulkijat. Kilpailureitillä tulee liikkua
roskaamatta ja aiheuttamatta luonnolle tarpeetonta vahinkoa.
Kilpailun päätyttyä kilpailijan tulee siirtyä välittömästi kilpailukeskukseen SportIdent-ajanottolaitteen
kanssa ja palauttaa kilpailunumero.
KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskus ja pukeutumis- ja peseytymistilat sijaitsevat Meri-Teijon Ski&Action Parkissa. Autojen
parkkipaikat sijaitsevat laskettelukeskuksen parkkipaikalla. Oman auton tuominen kilpailukeskuksen pihalle
on ehdottomasti kielletty.
OPASTUS KILPAILUKESKUKSEEN
LINJA-AUTOLLA TEIJOLLE:
Klikkaa ja avaa matkahuollon aikataulu, valitse määränpääksi: "Teijo retkeilyalue", joka tulee perille asti tai
"Teijo koulu" 3 km Action Parkista.
TAKSILLA TEIJOLLE:
Taksi Laaksonen 0400 123852 TAKSI K&M LAAKSONEN
AJO-OHJEET TEIJOLLE:
Turusta:
Moottoritietä Tavolan liittymästä ja liikenneympyrästä Halikkoon päin. Halikon Prisma-keskuksen ja
ABC-liikennemyymälän vierestä liikennevaloista Meriniittyyn. Salon ex-sokeritehtaan ohi Teijon risteyksestä
23 km Teijon tietä Teijo Ski & Action Park:n (opasteita seuraten ensin Teijolle ja hiukan ohi).

Helsingistä:
Salon keskustaan Maariankadulle, torin kohdalla olevasta risteyksestä Teijoon ja 23 km Teijon tietä Teijo Ski
& Action Parkiin (opasteita seuraten ensin Teijoon ja hiukan ohi).
Hangosta:
Hanko-Tammisaari-tieltä Perniön keskustan kohdalta Kemiöntielle. Kemiöntietä 7 km, kunnes oikealle
Mathildedal, seuraa Teijo Ski & Action Park -kylttejä.

AIKATAULU JA KILPAILULUOKAT
Kilpailijoiden lähetys tapahtuu 20 sekunnin välein. Lähtö tapahtuu klo 12:00.
Kilpailuluokat:
•

Juniorit: kilpailuvuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat

•

Nuoret: kilpailuvuonna 18 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat

•

Naiset

•

M-40: kilpailuvuonna 40 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat.

•

M-50: kilpailuvuonna 50 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kilpailijat

•

Funduro

•

Yleinen sarja

Seuraavat sarjat järjestetään vain ennakkoilmoittautuneita ollessa vähintään viisi (5) per sarja: M40 ja M50.

Sarjan peruuntuessa siirtyvät kilpailijat automaattisesti alla olevan kaavion mukaan toiseen sarjaan:
●
●

M40 --> Yleinen
M50 --> M40 --> Yleinen

REITIN MERKKAUS JA REITTIIN TUTUSTUMINEN
Reitti merkataan merkkausnauhalla ja A4-kokoisilla nuolimerkeillä. Reitti on merkattu lauantaina 5.5.2018
klo 23.59 mennessä. Omatoiminen ajaminen kilpailualueella on sallittua.
Reitteihin voi tutustua perjantaina 4.5.2018 (kaikkia reittejä ei ole välttämättä merkattuna) ja lauantaina
5.5.2018 sekä kilpailuaamuna 6.5.2018 alkaen klo 9. Perjantain ja lauantain hissiliput ostettava erikseen
rinneyhtiöltä paikan päältä. Tarkemmat hissin aukiolot julkaistaan myöhemmin tapahtuman
Facebook-sivulla https://www.facebook.com/events/368999206902644/
AJANOTTO
Kilpailuissa käytetään EBA:n SportIdent-ajanottojärjestelmää.
Maaliin saavuttuaan kilpailija siirtyy välittömästi kilpailukeskukseen kilpailunumero ja tunnisteet mukanaan
tulosten luentaa varten.
KILPAILUNUMEROT
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka jaetaan kilpailukeskuksessa. Kilpailunumero tulee palauttaa
puhdistettuna.
VÄLINEET
Pyörän huoltaminen on kilpailun aikana sallittua, mutta koko pyörän vaihtaminen kiellettyä. Ajoasu on
vapaa, mutta kypärä on pakollinen. Suosittelemme muidenkin suojavälineiden käyttöä.
ENSIAPU
Kilpailun aikana paikalla on ensiapupartio. Jokainen reitillä liikkuva on velvollinen huolehtimaan
loukkaantuneista kilpailijoista. Mikäli on tarvetta esimerkiksi sairaankuljetukseen, tieto välitetään
toimitsijoille kilpailijoiden välityksellä.
KAHVILA
Kilpailun aikana ja sitä ennen kilpailukeskuksessa on kahviopalvelu. Myynnissä on virvokkeita, kahvia, teetä,
sämpylää, pullaa jne.

TULOKSET
Epäviralliset tulokset julkaistaan heti kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa. Protestiaika päättyy 15 minuuttia
tulosten julkaisemisen jälkeen. Mahdollisten protestien käsittelyihin osallistuvat järjestävän seuran
keskuudestaan valitsema edustaja sekä kilpailijoiden valitsemat kaksi edustajaa.
Tulokset löytyvät myöhemmin osoitteesta http://www.hhcmb.fi.
Palkintojenjako suoritetaan kaikkien kilpailuluokkien protestiajan umpeuduttua ja tuomariston vahvistettua
lopputulokset.
TERVETULOA

TAKUULLA HAUSKAAN ENSKAKISAAN

http://extremesports.fi/

www.meriteijokodit.fi

https://www.meriteijo.fi/

