
Seinäjoella postil. päivänä

Kilpailukutsu
Täten on meillä kunnia kutsua SVUL:n alaisten seurain pyöräilijöitä ja kaikkia viranomais-

ten antaman ajoluvan omaavia autoilijoita

Kansallisiin Pyöräily- ja Autokilpailuihin
jotka toimeenpanemme asianomaisella luvalla SVUL:n E.-P. piirin pyöräilymestaruuskilpaiiujen yh-
teydessä Seinäjoella Keskusradalla 31/8 ja 1/9 seuraavalla kilpailuohjelmalla:

Lauantaina 31/8 aikain kello 19: Yleinen 30 km. ratapyöräily, samalla E.-P. piirin mesta-
ruusajo yleisessä ja nuorten 18—21 v. sarjassa.

Sunnuntaina 1/9 aikain kello 16: 1) Yleinen 1 km. ratapyöräily (samalla E.-P. piirin mest.
ajo yleis- ja nuorten sarjassa), 2) Standardi-autojen 10 km. rata-ajo, 3) VI. 10 km. ratapyöräily
(samalla E.-P. piirin mest. ajo yleis-, nuorten ja ikämiesten yli 35 v. sarjassa), 4) Kilpailuautojen
10 km. rata-ajo ja 5) Ratapyöräily yi. n.k. uloslyöntiajossa.

Määräyksiä:
1) Kilpailuissa noudatetaan SVUL:n pyöräily- ja KRU:n autoennätyssääntöjä.
2) Rata-ajossa 30 km. matkalla otetaan myöskin väliajat ennätystä varten 15 ja 20 km. Mat-

koille pyöräilyssä.
3) Kussakin kilpailussa on vähintäin 3 palkintoa, paitsi 30 km. pyöräilyssä ja molemmissa

autosarjoissa, osanottajien luvusta riippuen, 5 palkintoa.
4) Yleisten palkintojen lisäksi pyöräilyssä jaetaan SVUL:n E.-P. piirin mestaruusmitali

asianomaisille: a) VI. sarj. 1, 10 ja 30 km., b) Nuort. sarj. 1, 10 ja 30 km. sekä c) Ikäm. sarj. 10
km. matkalla.

5) Yleisten palkintojen lisäksi autoilussa jaetaan kummankin sarjan voittajalle "Seinäjoen
mestaruus"-malja.

6) Kilpailussa tulee huomioon otettavaksi myöskin Vaasan Rautakauppa Oy:n kiertopalkinto
parhaalle Husqvarna-pyörän ajajalle. Sitäpaitsi antaa toimeenpaneva seura harkintansa mukaan
edellisten lisäksi ylim. palkinnon ajojen parhaalle autoilijalle ja samoin pyöräilijälle.

7) Uloslyöntiajo tapahtuu kierrosta lyhyemmällä matkalla kuin siinä on osanottajia ja kar-
sitaan siitä joka kierroksen jälkeen viimeinen mies pois. Tähän kilp. on otettava osaa jokaisen yi.
sarjan ajajan tullakseen palkituksi muissa sarjoissa, ellei poisjäämiseen ole pätevä syy.

8) Pyöräilyssä 10 km. matkalla ratkaistaan myös SVUL:n E.-P:n piirin seurainvälinen jouk-
kuemestaruus huomioonottaen 4 parasta ajajaa seurasta.

9) SVUL:n E.-P. piirin pyöräilijät ottakoot tarp. varalta ikätodisteen mukaan.
Ilmoitus osanotosta on tehtävä os. KRU, Seinäjoki 27/8 mennessä ja on osanottomaksu

50:— autoilijalta ja 10:— pyöräilijältä liitettävä mukaan. Aikanaan ja ehdottomasti ilmoitetuille
varataan vapaa asunto.

Runsasta osanottoa toivoen, valmiina vastavierailuun merkitsemme
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