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Satakunta Cupin 2009 kilpailusäännöt
•

Kilpailija ajaa omalla vastuullaan, noudattaa liikennesääntöjä ja Suomen Pyöräilyunionin
(SPU) kilpailusääntöjä sekä järjestävän seuran antamia ohjeita. Kilpailija vastaa itse
vakuutusturvastaan ja on yksin vastuussa aiheuttamastaan onnettomuudesta ja seuraamuksista.
Hän on myös vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan seuraamuksista.

•

Satakunta Cupin kilpailusarjat:
- Cup sarjat: M 18, M yl, ja M 40
- Muut sarjat: N/M 10, 12, 14, 16, 18, M yl, M 40, 50, 55, 60, 65, 70, Naiset, Kuntosarja
Kilpailija ajaa koko kauden siinä sarjassa mihin hän ilmoittautuu ensimmäisessä kilpailussa,
johon hän ottaa osaa.

•

Satakunta Cupin kahdeksasta (8) osakilpailusta huomioidaan lopputuloksissa kuusi (6) parasta
osakilpailua.

•

Satakunta Cupin pistelaskenta:
- Cup sarjat M 18,M yl ja M 40 sekä muissa ikäluokan mukaisissa sarjoissa pisteet lasketaan
seuraavasti:
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- Jos väliaikalähtöisessä kilpailussa kaksi tai useampi kilpailijaa saa saman ajan, tai, jos
yhteislähdössä heille ei pystytä osoittamaan keskinäistä maaliintulojärjestystä, niin tarvittava
määrä peräkkäisiä sijoituspisteitä lasketaan yhteen ja jaetaan saman tuloksen saaneiden
kilpailijoiden kesken.
- Keskeyttänyt kilpailija ei saa pisteitä, mutta on velvollinen ilmoittamaan järjestäjälle
keskeyttämisestään.
•

Satakunta Cupin palkinnot:
- Cup sarjan voittajalle kiertopalkinto, sekä palkinto viidelle ensimmäiselle.
- Nuorten sarjoissa M/N 10, 12, 14, N16 palkitaan kaikki.
- Muissa sarjoissa palkitaan sarjojen kolme parasta.
- Kuntosarjassa ei jaeta palkintoja.

•

Vähintään kolmessa osakilpailussa maaliin ajaneiden kesken arvotaan ns. harrastuspalkinto.
Kuntosarja ei osallistu arvontaan.

•

Huoltoautot ovat sallittuja Cup sarjan maantie ajossa. Huoltoautojen on ilmoittauduttava
kilpailun järjestäjälle. Huoltoautot on merkittävä asianmukaisesti. Järjestävä seura on
velvollinen hankkimaan keräilyauton sekä maantieajossa tarvittavat etuautot.

•

Jos maantieajossa eri sarjoilla on eripituiset kilpailumatkat, ovat sarjat lähetettävä matkaan eri
aikaan järjestyksessä:
- Cup sarja,
- n. 2 min muut sarjat jotka ajavat saman matkan, tässä mukana kuntosarja.
- n. 2 min nuorten sarjat M/N 10, 12, 14 ja N16.
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•

Satakunta Cupin osanottomaksut:
- M 18, M yl, ja M 40 5,00 € /kilpailu
- M/N 10, 12, 14
1,00 € /kilpailu
- Muut luokat
3,50 € /kilpailu
- Kuntosarja:
Ei osanottomaksua.

•

Satakunnan Mestaruuskilpailujen osanottomaksut ovat kaikissa sarjoissa 3,50 € /kilpailu.

•

Kuntosarja ei aja mestaruudesta, ei maksua.

•

Cup kilpailujen ns. sihteeriseura laskuttaa seuroilta kauden lopulla osanottomaksut,ostaa
palkinnot ja järjestää palkintojenjakotilaisuuden.

•

Järjestävä seura toimittaa osakilpailujen tulokset lehdistölle ja sihteeriseuralle sähköpostilla
viimeistään kilpailua seuraavana päivänä.

•

Kilpailut alkavat klo 18.30. Osakilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään 18.00 mennessä.

•

Satakunta Cup-, ja Satakunnan mestaruuskilpailuihin ei vaadita SPU:n lisenssiä. Tapahtumat
järjestetään ns. propaganda tapahtumina.

Vahvistettu 9.2.2009
Vuoden 2009 isäntäseura on Porin Tarmo ry

