
Tervetuloa tonttuilemaan trial-pyörällä Härmälän hallille lauantaina 10.12.2016! 

Alta löydät kaiken tarpeellisen tiedon kilpailusta.  

Moi, on aika pikkujoulukilpailuiden. 

Koska kukaan kilpaileva halli ei ehtinyt ensin, järjestämme kansainväliset pikkujoulukilpailut otsikossa 

mainittuna päivänä Tampereella Härmälän hallissa. 

Lisätietoa (kutsu, ilmoittautumislomake) löytyy tästä 

http://www.tretrial.eu/fi/2016-12-10-pikkujoulukilpailut 

Kiitämme siitä, että jaatte kutsua eteenpäin seutunne trial-pyöräilijoille. 

Yst. terv. Antti ja Jari Tampereelta 

 

 Päivä: Lauantai 10.12.2016 (+sunnuntaina kruisit)  

 Luokat: Tytöt C-Vapaa, Tytöt C-Yleinen, C-Vapaa, C-Yleinen, C-Super, B, A, Master, Elite  

o Master-luokassa kilpailijat ajavat jokaisella kierroksella ainakin kaksi itse valitsemaansa 

Eliten jaksoa ja kaksi A:n jaksoa, jotka ovat kaikki eri numeroilla varustettuja. Valinnan 

ei tarvitse olla sama eri kierroksilla, eikä sitä tarvitse kertoa kun vasta jaksolle ajaessaan. 

Loput jaksoista saa valita itse. Jokaiselle A:n jaksolle, jolle kuljettaja lähtee tulee 

pohjaksi 3.2 virhepistettä. Maksimi on täten A:n jaksolla viiden sijasta 8.2 virhepistettä 

ja koko kisan minimi on 19.2 virhepistettä. A:n jaksoilta ajetut pisteet tulevat 

ylimääräisenä sakkona loppupisteisiin.  

 Aikataulu: Tilanpuutteen vuoksi eri luokat ajavat eri aikaan. Aikataulu ilmoitetaan 

ilmoittautumisajan päätyttyä, kun tiedetään minkä verran missäkin luokassa on mukana kuskeja.  

 Superfinaali: on  

 Paikka: Hissikatu 5, Tampere (koordinaatit: 61.473152, 23.728529)  

 Kierrokset: 3  

 Jaksot per kierros: 5 tai 6 - luokasta ja jaksomestarista riippuen  

 Ilmoittautuminen tällä lomakkeella  

 Kilpailumaksu: 10 €, jos ilmoittautuu viimeistään Lauantaina 3.10. 23:59:59 (EET), muutoin 

20 €. Maksu maksetaan käteisellä paikan päällä.  

 Palkinnot: Kaikki palkitaan vuodenaikaan sopivalla palkinnolla, joka ei jää hyllylle pölyä 

keräämään  

 Pysäköinti: Ilmainen, mutta luvanvarainen, joten tullessasi hae lappu kilpailutoimistosta 

välttääksesi sakon. Pysäköinti on halli edessä.  

 Kioski: Suolaista, makeaa, kuumaa ja kylmää juotavaa kioskista. Glögiä kaikille.  

 Säännöt: Samat säännöt, joilla ajetaan Suomen Cuppia, Halli-SM ja SM-kilpailu kaudella 2017. 

Sääntökirja löytyy tästä. Sitä noudatetaan sillä poikkeuksella, että C-Vapaassa ei yksittäisestä 

jalkakosketuksesta saa virhepistettä enää sen jälkeen kun on saavuttanut kolme virhepistettä.  

 Lisenssi: ei tarvita, mutta kaikki ajavat omalla vastuulla. Huomioi! Ilmoittautuessa vapautat 

järjestäjän kaikesta vastuusta.  

 Muuta:  

o Jos olet epävarma luokasta, kysy Jarilta mikä voisi olla sinulle sopiva. Voit vaihtaa 

luokkaa vielä paikan päällä.  

 Järjestäjä: Tampereen alueen trial-pyöräilijät ja heidän sponsorinsa  

 Lisätietoja:  

http://www.tretrial.eu/fi/2016-12-10-pikkujoulukilpailut


o Kilpailun johtaja: Jari Sulkanen (jari.sulkanen@elisanet.fi) +358-50-5373370  

o Sihteeri: Antti Stenvall (antti@stenvall.fi) +358-50-4910413  

o Lisäksi: jaksomestarikolleegio, kahviohenkilöstö, ensiapuvastaava, tuomarit, 

tuomarineuvosto  

 


