Maastopyöräilytapahtuma Valkeakoskella, Korkeakankaan urheilukeskuksessa

Sunnuntaina 5.6.2022
XCM-cup #4-osakilpailu
Kultainen Kampi CUP osakilpailu
Matkat: 8, 10, 20, 30 ja 60 km.

Organisaatio ja yhteystiedot
-

Sähköposti: rahastonhoitaja@vlkmtb.com
Kilpailun johtaja:
Vesa Laapas
Ratamestari:
Niko Heritty

Yleistä
-

-

Walklandia-MTB tapahtuman tuotot lahjoitetaan Walklandia Ry:lle lasten
lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. Kesällä 2022 Walklandia rakentaa Valkeakoskelle
pumptrack pyöräilypuiston.
Tapahtuman reiteillä tarvitaan maastopyörä ja kohtuulliset maastoajotaidot. Reitit sisältävät
osuuksia juurakkoisia ja kivikkoisia polkuja.

Turvallisuus
-

Tapahtumassa käytettäviä reittejä ei ole suljettu muilta kulkijoilta
Kilpailuun osallistujat ovat itse vastuussa itselleen ja muille aiheuttamistaan vahingoista ja
seuraamuksista.
Kilpailijan tulee tiedostaa kilpailuun osallistumisesta aiheutuvat vaarat ja riskit.
Reitillä on otettava mahdolliset kilpailun ulkopuoliset kulkijat huomioon myös kilpailun
aikana.
Tapahtumapaikalla on SPR ensiapupäivystys.
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-

Lapsen mukana voi tarvittaessa ajaa saattaja. Saattaja ei saa häiritä muiden osallistujien
suorituksia.
Tapahtumajärjestäjän saattaja ajaa ryhmän viimeisenä lasten 8 ja 10 km reiteillä.

Yleistä
-

-

Tapahtumaan osallistumiseen ei vaadita kilpailulisenssiä. Jos osallistujalla ei ole muuta
vakuutusta joka kattaa mahdolliset vahingot, on Suomen Pyöräily Ry kilpailulisenssi hyvä
vaihtoehto.
Roskaaminen on sallittua vain sitä varten merkityillä alueilla.
Tapahtumaan osallistuminen edellyttää pyöräilykypärän käyttöä
20-60 km matkoilla ajetaan 20 km pituista reittiä.
o 10 km kohdalla reitti kulkee stadionin ohi
o 20 km = 1 kierros
o 30 km = 1,5 kierrosta. Toisella kierroksella 10 km kohdalla ohjataan maaliin.
o 60 km = 3 kierrosta.

Maraton-CUP ja Kultainen Kampi CUP
-

Sarjoissa M/N18, -Yleinen, -40, -50 ja -60, tapahtuma on osa Suomen Pyöräily Ry:n
kansallista Maraton-cup sarjaa. https://pyoraily.fi/kultainenkampi/
Junioreiden 10-16v sarjoissa tapahtuma on osa Suomen Pyöräily Ry:n Kultainen Kampi CUP
(KK-CUP) sarjaa. https://pyoraily.fi/tapahtumat/mtbcup/
KK-CUP pisteisiin lasketaan mukaan Suomen Pyöräily Ry:n jäsenseuraa edustavat osallistujat.
KK-CUP pistetaulukot julkaistaan Suomen Pyöräily Ry:n nettisivuilla.

Osallistumismaksut
Aikuisten sarjat (yli 18v)
- Kaikki matkat
Juniorisarjat
- 8 - 18v sarjat
- Lasten kuntoajo (alle 18v)

29.5 mennessä / 29.5-4.6 / Tapahtumapäivänä
30 € / 40 € / 50 €

20 € / 30 € / 40 €
10 € / 10 € / 15 €

Sarjat ja matkat
Kuntoajo lapset / -aikuiset
Valitse oma tavoitematka 8, 10, 20, 30, 40 tai 60 km.
Kuntoajoon voi osallistua myös sähköpyörälllä.
8 km
N/M8, N/M10
10 km
N/M12, N14
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20 km (yksi kierros)
M14, N16
30km (puolitoista kierrosta)
Naiset, Miehet, M16, N18, E-bike, Fatbike
60km (kolme kierrosta)
N/M-yleinen, M18, N/M40, N/M50, N/M60
E-bike, Fatbike
Ikäkausisarjojen syntymävuodet
U9 (M/N8)
2014 ja myöhemmin syntyneet
U11 (M/N10)
2012-2013
U13 (M/N12)
2010-2011
U15 (M/N14)
2008-2009
U17 (M/N16)
2006-2007
U19 (M/N18)
2004-2005

Ilmoittautuminen, maksukynnykset ja maksaminen
−

Ilmoittautuminen nettisivun www.vlkmtb.com/walklandia-mtb tai Suomisportin kautta.
- Nettisivun kautta ilmoittautumisessa saat maksutiedot sähköpostitse
- Suomisportin kautta maksu sähköisillä maksutavoilla
Maksukynnys 1
Maksukynnys 2
Maksukynnys 3

Su 29.5.2022 loppuun mennessä
30.4-4.6
Tapahtumapäivänä

Aikataulu
Lähtö 1
Lähtö 2

60 km, 30 km, 20 km,
10 km, 8 km, Kuntoajo aikuiset /lapset

Klo 12:00
klo 12:15

Palkinnot ja palkintojen jako
-

Palkintojen jako sarjoittain mahdollisimman pian tulosten selvittyä.
8-16v ja Lasten kuntoajo sarjoissa palkitaan kaikki osallistujat
18-60v, E-bike ja Fat-bike sarjoissa palkitaan 3 parasta

Kilpailukeskus
−
−

Korkeakankaan urheilukeskus, Veikko Hakulisen tie 112, Valkeakoski.
Pysäköinti Korkeakankaan urheilukeskuksen merkityille parkkialueille

Kahvio ja ruokailu
-

Tapahtumapaikalla palvelee kahvila laskettelurinteen alla olevassa kahvilarakennuksessa.

Yleisiä tärkeitä ohjeita kilpailijoille
−

Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Suomen Pyöräily Ry:n sääntöjä ja määräyksiä.
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−

Keskeyttämisestä on mahdollisimman pian ilmoitettava tuomarille, ratavalvojalle tai
kilpailutoimistoon. Muista palauttaa kilpailunumero!

Kilpailunumerot
−

−
−
−
−

Kilpailunumerot noudetaan kilpailutoimiston lähettyvillä olevasta jakelupisteestä.
▪ La 4.6 klo 18-21
▪ Su 5.6 klo 09:00 alkaen
Kilpailunumero kiinnitetään ohjaustankoon siten että se on edestäpäin selkeästi luettavissa.
Ajanotto toimii RFID-tunnisteella. Tunniste sijaitse kilpailunumerossa
Kilpailunumerot palautetaan välittömästi kilpailun jälkeen maalialueella numeroiden
keräyspisteelle.
Palauttamattomasta numerosta perimme 30 € maksun.

Kilpailureitit
-

8 km
Reitti poikkeaa alla kuvatusta 10 km reitistä siten että yksi tekninen polkuosuus jää ajamatta

-

10 km
10 km reitti on 20 km reitin ensimmäinen puolikas.
10 km kohdalla reitti menee kilpailukeskuksen ohi, josta 10 km reitti on viitoitettu maaliin.
Reitti on aloittelevalle pyöräilijälle kohtuullisen haastava.
Reitillä on osuuksia teknistä polkua. Nousua on myös jonkin verran reitin alussa ja lopussa.
Noin puolet reitistä on kuntopolkua ja metsäautotietä ja puolet maastopolkua.

-

-

-

20 km
20-60 km matkoilla ajetaan 20 km pituista lenkkiä.
o 20 km = 1 kierros
o 30 km = 1,5 kierrosta. Toisen kierroksen puolivälistä viitoitus maaliin
o 60 km = 3 kierrosta
Reitit sisältävät metsäpolkua, metsäautotietä, kuntopolkuja sekä hieman hiekkapohjaista
maantietä.
Kilpailureitillä noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä.
Kilpailureittiä ei ole suljettu ulkopuoliselta liikenteeltä

Lähtö ja maali
-

Lähtö ja maali sijaitsevat Korkeakankaan urheilukeskuksen hiekkakentällä.
Viimeiselle kierrokselle lähtö viimeistään 16:30.

Ensiapu
−
−
−

Kilpailupäivänä paikalla toimii SPR:n päivystys.
Muina aikoina ensiapuna toimii yleinen hätänumero 112.
Lähin päivystävä sairaala.
o Valkeakosken sairaala. Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski
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Huolto
−
−

Huolto on sallittu vain erikseen merkityillä huolto-alueilla.
Välinehuoltoa saa huoltoalueella tehdä vain joukkueen huoltaja tai neutraalihuoltaja (koskee
kilpailuluokkia, ei kunto-ajoa)

Peseytymis- ja pukutilat
−
−

Tapahtumakeskuksessa on käytettävissä pukeutumis- ja pesutilat sekä saunat.
Kilpailukeskuksessa on tarjolla pesupaikka pyörille.
Päivitetty 2.5.2022 / VLa
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