
Kilpailukutsu/Invitation 

Hämeen Biketrial 2015, SM 2 osakilpailu 

Finnish Biketrial Championship 2015, 2nd Competition 

 

Päivämäärä / Date:  

sunnuntai 19.7.2015 / Sunday 19.7.2015 

Paikka/ Location:  

Särkänniemen huvipuisto / Tampere, Särkänniemi amusement park 

(www.sarkanniemi.fi), Street address: Laiturikatu 1, Tampere 

Aikataulu/Schedule 

Ilmottautuminen /Registration  11:00-11:30 

 Ohjaajakokous/Riders meeting  11:45 

Kilpailu/Competition schedule  12:00-16:00, Super Final 16:30 

 

Jaksot,kierrokset / Sections/Laps  

6 sections / 3 laps  

 

Luokat/Categories: 

Elite, A, B, C-Super, C-Yleinen, C-Vapaa 

 

Ilmoittautuminen/Applications: 

Täytä kaavake/ Fill form at http://www.tretrial.eu/#/tampere-competition/signup/ 

OR by email: antti@stenvall.fi,  

 

viimeistään 12.7.2015, before 12.7.2015 

 

Please, fill name, address, telephone, club, category, date of birth. 

Competitors and their families are entitled to buy special price Adventure Passes and food 

coupongs, please see below.  

 

Kilpailumaksu/Starting Fee 

Ennakkoon BikeTrialFinland:n jäsenet 20€ ja muut 25€ (Jälki-imoittautuminen 25€ ja 30€) 

25€ if applicaton entered before 12.7.2015, otherwise 30€. Discount 5€, if member of 

BikeTrialFinland –club 

Maksu paikanpäällä käteisellä / Payment when registereding, with cash, please 

 

Palkinnot/Pricing 

Kaikki palkitaan/ price for everyone 

 

 

 

 

 

 



Muuta/Other: 

1. Kilpailu järjestetään huvipuiston normaalina aukioloaikana, ja on odotettavissa, että paikalla on 

paljon huvipuiston asiakkaita. Huvipuistoon on vapaa pääsy./ The competition is held during the 

normal amusement park day – park is full of people. There are  free admission to the park. 

2. Huvipuiston alueella, pois lukien jaksot ja erikseen osoitetut paikat, pyörää TALUTETAAN, ei ajeta. 

Jaksolta toiselle siirtyminen ehdottomasti taluttaen, ei ajaen. It is not allowed to ride a bike in the 

park other places than sections/warm up location. 

3. Särkänniemi tarjoaa kilpailijoille, toimitsijoille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden ostaa 

elämysrannekkeita alennettuun hintaan: 

a. elämysranneke yli 120 cm 32 € (norm 41€) 

b. elämysranneke alle 120 cm 27€ (norm 35€) 

alennetun hinnan rannekkeita voi ostaa kisatoimistosta. Ne eivät ole tarjolla särkänniemen 

normaaleissa lippupisteissä. 

Adventure passes, tickets to the rides of amusement park, are available with redused prices to 

the competitors and their families: 

• Adventure pass (over 120cm height) 32 € (norm. 41€) 

• Adventure pass (under 120cm height) 27 € (norm. 35€) 

Passes will be sold at the competition office, not  available at the normal ticket sales kiosks. 

 

Pysäköinti/Parking: 

Kilpailijat ja toimitsijat voivat pysäköidä alaparkkiin, vanhan sisääntuloportin läheisyyteen.  

Mainitse liikenteenohjaajille biketrial-kisa. Saapuminen ennen klo 11.00, sen jälkeen 

lähiparkkipaikka täyttyy muista asiakkaista. 

 

Vehicles of competitors are parked on location near special entry gate. Easy access to car 

during the competition. Please come before 11:00 to ensure special parking location. 

 

More information: 

antti@stenvall.fi 


