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1. KERTALISENSSIT 
 
Ajajan tapaturmavakuutus on pakollinen ja 
se merkitään lisenssiin sen myöntämisen 
yhteydessä. Tapaturmavakuutus kattaa 
lajille kuuluvan kilpailutoiminnan ja 
harjoittelun. Jotta kertalisenssi 
myönnetään, ja jotta vakuutus on 

voimassa, ajajan tulee olla jonkun 
SML:n jäsenkerhon tai -seuran jäsen. 
Tämä koskee kaikkia ajajalisenssejä. Muilla 
kuin SML:n myöntämillä ajajalisensseillä 
ajavien tulee esittää kyseisen maan 
kansallisen liiton antama starttilupa, joka 
varmistaa vakuutuksen voimassaolon. 

Ulkomaisiin kerhoihin kuuluville ei voi 
myydä kansallista kertalisenssiä. 
Kertalisenssin voi myydä ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ajaja on SML:n 
jäsenkerhon jäsen. 
 

Kansallisen kertalisenssin voi lunastaa 
kaikissa Suomessa SML:n luvalla järjes- 
tetyissä kilpailuissa kilpailupaikalta. 
Kansallinen kertalisenssi on voimassa siinä 
tapahtumassa, jota varten se on 
myönnetty. Kansallinen kertalisenssi on 
siten kilpailukohtainen: yksi lisenssi jokaista 
kilpailua / SML:n kilpailunumeroa kohden. 
Kaksipäiväisissä kilpailuissa, joissa ajetaan 
kaksi eri kilpailua (esim. osakilpailut I ja 
II), ja joissa kilpailuihin on myönnetty kaksi 
eri kilpailulupanumeroa, kumpaankin 
kilpailuun on myönnettävä oma kansallinen 
kertalisenssi. 
Suomessa ajettavien kansainvälisten kil-
pailujen kansallisissa luokissa voivat ajaa 
SML:n kansallisen kertalisenssin lunasta-
neet. 
 
Ajajan lunastettua kertalisenssin, maksua ei 

enää hyvitetä ajajalle. Jos ajajalle on 
myönnetty vääränhintainen kertalisenssi, 
(esim. kaikki lajit -lisenssi alle 16-
vuotiaalle) erotuksen voi hyvittää ajajalle. 

 

Kalenterivuoden aikana ajaja voi edustaa 

vain yhtä kerhoa. 

 

 

 

 

 

 
 

Kertalisenssin ikärajat: 
 
Katso Urheilusäännöstö ”Ajajien ja mat-
kustajien ikä” 
 
TOIMI NÄIN: 

 
1. Tilaa kertalisenssit hyvissä ajoin,  
kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen 
kilpailua TAI ilmoita SML kanssa 
sopimuksen tehneen palveluntarjoajan 
kertalisenssiohjelman käytöstä 

 
puh. 0207 789 962 tai 

jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi 
 
2. Lisenssin molemmat kappaleet tulee 
täyttää huolellisesti: oikeanpuoleinen 
kappale annetaan ajajalle ja kantaosa 
tilitetään SML:oon. Jokaisessa käytetyssä 

kantaosassa/palveluntarjoajan 
koontilistassa tulee olla kilpai- 
lun VALVOJAN ALLEKIRJOITUS. 
 
3. Maksa kertalisenssimaksut kilpailua 
seuraavana arkipäivänä SML:n tilille: 

 
FI69 1454 3000 1014 39 

 
Viitekohtaan viitenumero:  

 
175 126 

 

4. Palauta kertalisenssien kantaosat ja 
käyttämättömät lisenssit / palvelun-
tarjoajan koontilista postitse kilpailua 
seuraavana arkipäivänä osoitteeseen: 

 
Suomen Moottoriliitto ry 

Nuijamiestentie 5 A 10a, 3. krs 
 00400 HELSINKI 

 

Liitä kopio maksukuitista lisenssien mu-
kaan.  
 

Palauttamattomista kantaosista/listoista 

sekä niistä käytetyistä, joista puuttuvat 

tiedot ajajasta kilpailun järjestäjä maksaa 

kaksinkertaisen maksun. 

mailto:office@moottoriliitto.fi
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Kertalisenssien hinnat 2016   Hinta 

Nuorisolajit (alle 16-vuotiaat)    30,00 

Moottoripyörä- ja kelkkaurheilun rajoitettu lisenssi 
mukaan lukien , Snowcross 
Classic, Drag Racing, Minimoto/Seniorit,Stunt, Mini MX  60,00 
Mopoendurance    30,00 
Moottoripyörä- ja kelkkaurheilun nopeuslajit /kaikki lajit  110,00 
 

Omavastuu 100 € poislukien nuorisolajit, Vamman hoitokulut 15 000 €/ 
Urheiluvakuutuksen tuoteseloste 1.1.-31.12.2016.
 
 

 
 
 

2. ANTIDOPING  
 
Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät 

urheilussa: www.antidoping.fi 
 
Moottoriurheilun osalta dopingtestit 
painottuvat pääasiassa kyseisen lajin 
korkeimman sarjatason SM-kilpailuihin. 
Kilpailujen järjestäjien on tärkeää pystyä 
mahdollistamaan dopingtestien sääntöjen  
mukainen suorittaminen kilpailujen 
yhteydessä. Järjestäjien on hyvä varautua 
mahdollisesti paikalle saapuviin testaajiin. 
ADT:n testaajille on testien toteuttamisesta 
laaja kokemus. Epäselvissä tilanteissa 
järjestäjän kannattaa hyödyntää ADT:n 
testaajien ammattitaitoa. Älä epäröi kysyä 

testaajilta neuvoa ongelmatilanteissa. 
 
Tietoa ja ohjeita kilpailujen järjestäjille 
dopingtestien suorittamisesta: 

  
 Yllätystesteissä dopingtestiryhmä 

saapuu kilpailupaikalle joko ennen 
kilpailun alkua tai vasta kilpailun 
alettua.  

 Testiryhmään kuuluvilla henkilöillä tulee 
aina olla ADT:n myöntämä 
voimassaoleva kuvallinen testaajakortti 
(dopingtestaajat) tai vastaavanlainen 

kuvaton nimikortti (avustajat). Kilpailun 
järjestäjällä ja testattavalla urheilijalla 
on oikeus vaatia kortti nähtäväksi. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Yllätystesteissä vastaava testaaja ottaa 
yhteyttä kilpailujen johtajaan tai 

järjestäjään, esittelee itsensä ja 
informoi tehtävistä testeistä ja 
toimenpiteistä. 

 Testaaja tarvitsee tavallisesti seuraavia 
asioita testien suorittamiseksi 
asianmukaisesti: tiedot kilpailu-

aikatauluista ja osallistujista, 
asianmukaisen tilan sekä mahdollisesti 
saattajia avustamaan urheilijoiden 
kutsumisessa testiin. 

 
Testitilojen osalta on tärkeää pyrkiä 
varmistamaan seuraavat asiat: 

 
 Urheilijoiden valvonta voidaan suorittaa 

asianmukaisesti. 
 Näytteen annon valvoja voi esteettä 

todistaa virtsanäytteen annon. 
 Testiin liittyvät toimenpiteet voidaan 

suorittaa luottamuksellisesti urheilijan 

yksityisyyden suoja huomioiden. 
 Asiaankuulumattomien henkilöiden 

pääsy testitiloihin voidaan estää. 
 
Saattajien tehtävä on merkittävä 
sääntöjenmukaisen, luotettavan ja 

oikeudenmukaisen dopingtestauksen 
suorittamisessa. Erityisesti kansainvälisten 
kilpailujen yhteydessä saattajia tarvitaan 
aina. ADT pyrkii tarvittaessa avustamaan 
saattajien rekrytoinnissa.
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Tietoa ja ohjeita saattajille: 
 
 Saattajien tulee olla täysi-ikäisiä  

 Saattajia tarvitaan usein yksi jokaista 
testattavaa urheilijaa kohti  

 Saattajan olisi hyvä olla samaa 
sukupuolta testattavan urheilijan kanssa  

 Kansainvälisissä kilpailuissa saattajien 
tulee olla kielitaitoisia  

 Vastaava testaaja kouluttaa saattajat 
tehtäväänsä  

 Saattajat allekirjoittavat vaitiolosi-
toumuksen 

 Kirjallisen testikutsun esittäminen 
dopingtestiin valitulle urheilijalle 
asianmukaisella tavalla ja oikea-ai-

kaisesti 

 Urheilijan valvonta kutsuhetkestä siihen 
saakka kunnes urheilija kirjautuu sisään 
dopingtestitiloihin 

 Mahdollisista epäselvyyksistä tai 
sääntörikkomuksista raportointi vas-
taavalle testaajalle 

 
 
 

 
 
 
Lisätietoja: 
Ville Salonen 
puh. 0207 789 964  
ville.salonen@moottoriliitto.fi 

 

 

3. LISÄMÄÄRÄYKSEN TALLENTAMINEN MOOTTORILIITON  

KOTISIVUILLE

Kilpailun järjestävä kerho lähettää SML:oon 
kilpailulupa-anomuksen. Sen lisäksi kerho 
laatii kilpailun lisämääräyksen SML:n 
kotisivuille osoitteessa:  

 

www.kisat.moottoriliitto.fi/kutsu 
 
Käyttäjätunnus:  kutsu 
Salasana:   swdfrt56 
 

Täytä verkkolomakkeella kysytyt tiedot 

sekä liitä lisätiedot pdf-tiedostona. Kilpailun 
järjestäjä vastaa liitteenä olevien 
lisätietojen oikeellisuudesta ja vakuuttaa, 
että tiedot ovat SML:n sääntöjen ja 
määräysten mukaiset. 
 

Tarkastuksen jälkeen kilpailulle annetaan 

kilpailulupanumero ja lisämääräys julkai-

staan sivuillamme. 

 

 

Kilpailulupa-anomus- ja lisämääräyslo-

makkeet löytyvät SML:n sivuilta kohdasta 

”Säännöt ja lomakkeet”. Valitse lajin mu-

kaan joko ”Kilpailukutsu/Lisämääräys 2015” 

tai ”Kilpailukutsu/Lisämääräys Ratalajit 

2015”.  

Ennen julkaisemista pidätämme oikeuden 
korjata ja muuttaa lisämääräystä kan- 
sainvälisen ja kansallisen urheilusäännöstön 
sekä SML:n sääntöjen ja määräysten 
mukaisiksi. 
 
Voimassaolevat säännöt luettavissa os-
oitteessa www.moottoriliitto.fi  
 
Lisätietoja: 
Jussi Pitkähalme 

puh. 0207 789 962 
jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi 

 

 

 

 

 

KAIKISSA KANSALLISEN KILPAILUN ASIAPAPEREISSA  
TULEE OLLA SML:N VIRALLINEN LOGO  

ks. www.moottoriliitto.fi 

KAIKILLA TOIMITSIJOILLA ON KILPAILUN AIKANA OLTAVA 
NÄKYVÄ TEHTÄVÄÄ OSOITTAVA TUNNUS 

mailto:jussi.pitkahalme@moottoriliitto.fi
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4. TUOMARISTON PÖYTÄKIRJAT 
 

 
 
 
 
Tuomariston kokous  
 
• kilpailun nimi 

• järjestävä kerho  
• paikka 
• aika (pvm ja klo)  
huom! alkamis- ja päättymisaika 
 
 

 

 
 
 
 
Läsnä 
 
• valvoja (puheenjohtaja) 

• tuomariston jäsen 
• tuomariston jäsen 
• kilpailun johtaja 
• ajanottopäällikkö 
• katsastuspäällikkö 
• tuomariston sihteeri 

 

 

I Tuomariston kokous

 kokouksen avaus 
 mahdolliset lisämääräysmuutokset 
 lupien tarkastus (kilpailijat, toimitsijat, 

viranomaiset, maanomistajat, SML…) 
 ensiapuvalmius (lääkäri, ambulanssi, 

ensiapu), (Ks. Urheilusäännöstö) 
 mahdolliset muutokset lisämääräyk-

sessä 

 muut asiat 
 seuraava kokous 
 kokouksen päättäminen (allekir-

joitukset) 
 

II Tuomariston kokous 
 
 kokouksen avaus 
 edellisen kokouksen pöytäkirja 
 katsastus 
 kilpailun osanottajat (ilmoittautuneet, 

peruutukset, ilmoittamatta poisjääneet, 
kertalisenssit) 

 aika-ajot 
 muut asiat 
 seuraava kokous 
 kokouksen päättäminen (allekir-

joitukset) 

 

 

 

 

 

III Tuomariston kokous 
 

 kokouksen avaus 
 edellisen kokouksen pöytäkirja 
 loppuraporttien käsittely 
 mahdollisten vastalauseiden käsittely 
 tulokset (allekirjoitukset) 
 lääkärin raportti 

 muut asiat 
 pöytäkirjojen tarkastaminen 
 kokouksen päättäminen (allekir-

joitukset) 

 

 

 

 

 

Muista laittaa ylätunniste ”PÖYTÄKIRJA” 

pöytäkirjan jokaiselle sivulle! 
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5. YMPÄRISTÖOHJEITA 
 

HUOLTOMATTO 

 
Ympäristömattoa tai muuta tehokasta 
alustaa on käytettävä siellä missä kilpailun 
järjestäjä sallii moottoripyörien ja -
kelkkojen huoltamisen. Huoltopaikoilla 
tarkoitetaan ainakin varikkoa ja kaikkia 
niitä alueita, jossa huolto ja polttoaineen 
täydennys on sallittu. Huoltomaton tulee 
olla kooltaan sellainen, että polttoaineen 
täydennyksen yhteydessä nesteitä ei pääse 
valumaan maaperään. Maton tulee estää 
moottoripyörästä ja -kelkasta irtoavien tai 
valuvien jätteiden pääsy maapohjaan. 
Maton tulee olla rakenteeltaan läpäise-

mätön ja helposti puhdistettava (tiivis 
maton pinta, ei räsymattoa). Kilpailun 
järjestäjän on varattava paikalle jätesäiliöt, 
jonne matot voidaan helposti tyhjentää. 
 
JÄTE 

 
Jätteiden määrä vähenee olennaisesti 
vähennettäessä kulutusta ja erityisesti 
kertakäyttöä. Kaatopaikoille menevän 
jätteen määrää pienennetään jätteiden 
kierrätyksellä ja kompostoinnilla. Mitä 
enemmän suositaan kestokäyttöä kerta-
käytön sijaan, sitä enemmän luonnonvaroja 
säästyy. 
 
Kolmen R:n periaate: 
 
REDUCE (vähennä) 
REUSE (uudelleen käytä) 

RECYCLE (kierrätä) 
 
Jätemääräyksiä: 
 
 Jätelain ensisijainen tavoite on ehkäistä 

jätteen syntymistä. 

 Syntynyt jäte on lajiteltava. 
 Jäte on toimitettava hyötykäyttöön. 
 Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai 

haittaa terveydelle ja ympäristölle. 
 Roskien ja hylättyjen esineiden 

jättäminen ympäristöön on laissa 
kielletty. 

 Maahan, veteen tai viemäriin ei saa 
kaataa vaarallisia aineita (öljyä, 
liuottimia jne.) 

 

 

 

 

 

 

Toimiva jätehuolto, riittävät jäteastiat, 
opasteet ja jäteastioiden sijoittelu ovat 

tärkeitä kilpailujen yleisöalueilla. Jäte- 
huollon huolellinen järjestäminen vaikuttaa 
positiivisesti kilpailujen kokonaisilmeeseen. 
Yleisöalueen myyntikojuista ja grilleistä 
syntyvä jäte voi aiheuttaa kilpailualueen 
roskaantumisen. Myytävät tuotteet on hyvä 

harkita etukäteen myös ympäristönäkö-
kulmasta. Katsomoissa viihtyisyyttä 
edellyttää yleinen tilojen siisteys. 

 
 Jäteastioiden täyttymisen tarkkailu ja 

niiden riittävyys vähentää ros-
kaantumista. 

 Kuulutukset yleisöalueella ovat tehokas 
tapa tiedottaa esimerkiksi 
ympäristöohjelmasta ja lajittelusta. 

 Yleisöalueen kemialliset käymälät 
voidaan korvata soveltuvilla kompos-
toitavilla käymälöillä tai järjestämällä 
lietteen kompostointi. 

 
Tavoitteisiin päästään suunnittelemalla 
toiminnot mahdollisuuksien mukaan ilman 
tavarapaljoutta ja minimoimalla pakkausten 
tarpeet. Lisäksi tulee huomioida tavaroiden 
tuottama jätteen laatu ja ympäristöhaitan 

aste, eli onko syntyvä jäte esimerkiksi 
ongelmajätettä. 
 
Uudelleen käytä tavaroita niin paljon kuin 
mahdollista. Huomioi jo tavaroita hank-
kiessa tavaran kestävyys ja korjattavuus ja 
uusiokäyttömahdollisuus.  

 
Kierrätä syntyvä jäte. Kierrätys vähentää 
luonnonvarojen kulutusta ja jätteen 
määrää. Kierrätykseen liittyvä yksityiskoh-
tainen tieto löytyy jätehuoltoyhtiöltä ja 
ympäristönsuojelusihteeriltä. 
 
LAJITTELU 

 
 Jätteiden lajittelu on järjestettävä aina 

kun se on mahdollista ja järkevää. 
 Lajiteltavat jätejakeet voivat olla; seka- 

ja biojäte, paperi, pahvi, poltettava jäte, 

nestepakkaus, metalli ja lasi. 
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 Lajittelu vaatii hyvät merkinnät astioissa 
ja opastetauluissa. 

 Järjestäjä huolehtii, että jäteastioita on 
riittävästi ja jätepisteet sijoitetaan 

riittävän tiheästi. 
 Hyötyjätteitä ei saa joutua sekajätteen 

joukkoon. 
 Lähikatujen ja alueiden sulkeminen 

yksityisautoilla 
 Kampanjointi yksityisautoilun mini-

moimiseksi 
 
TIEDOTUS 
 
 Tiedotusta järjestetään riittävästi. 
 Jätelajittelusta järjestetään kuulutuksia, 

jotka kohdistetaan aikaan, jolloin 

yleisöä on runsaasti. 

 
 
 
 

 
6. TEOSTO JA GRAMEX 
 
 
Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU)on 
sopinut Teosto ry:n ja Gramex ry:n kanssa 
koko järjestäytynyttä liikuntaa koskevan 
musiikin käytön tekijänoikeus- 
korvauksista. Sopimukset kattavat noin 9 
200 valtakunnallista, alueellista ja paikallis-
ta yhteisöä, joiden joukossa mm.  
9 000 liikunta- ja urheiluseuraa sekä  
kaikki SLU:n lajiliitot ja muut jäsenjärjes-
töt.  
 

Sopimusten ansiosta SML:n jäsenkerhot ja 

-seurat voivat nyt vapaasti esittää julkisesti 

musiikkia kilpailuissa ja muissa 

tapahtumissa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jokainen ihminen on vastuussa ympä-
ristönsä hyvinvoinnista. Jokainen tekomme 
tai päätöksemme niin kotona, vapaa-aikana 
kuin työpaikallakin vaikuttaa ympäris-

tömme tulevaisuuteen - meistä riippuu, 
mihin suuntaan. Kestävän kehityksen 
toteuttaminen riippuu meidän jokaisen 
pienistäkin teoista eikä ainoastaan 
viranomaisten tai ympäristöviranomaisten 
toiminnoista. 

 
Ota yhteyttä paikalliseen ympäristöviran-
omaiseen selvittääksesi 

 
 melumääräykset 
 ratamääräykset 
 

Näkyvä paikka ympäristöohjeille on kil-

pailun lisämääräys sekä käsiohjelma. 

 
 

 

 
 
 
 
Poikkeuksena ovat tapahtumat, joissa on yli 
15.000 katsojaa ja osallistujaa. 
 

Isojen tapahtumien rajanvedosta ja hin-
nasta tapahtuman järjestäjä neuvottelee 
tapahtumakohtaisesti Teoston ja Gramexin 
kanssa. Kaikesta tallentamisesta pitää sopia 
erikseen. 
 

TEOSTO-sopimus 
sopimusnumero 125 21991 
(sopimus voimassa -31.12.2016) 
 
GRAMEX-sopimus 
sopimusnumero LII040 
(sopimus voimassa -31.12.2016) 
 
Lisätietoja:  
www.teosto.fi, www.gramex.fi 

 

http://www.gramex.fi/
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7. KILPAILUN TULOKSET 
 
Muista lähettää kilpailun tulokset ainakin: 
 
Kaikki SM- ja Suomen Cup-tulokset välittömästi kilpailun päätyttyä:  
 
 STT  
 sport@stt.fi  
 Fax (09) 6958 1270  

 
 YLE  
 yle.urheilu@yle.fi 
 
Viralliset SM- ja Suomen Cup-tulokset 24 tunnin kuluessa:  
 
 Suomen Moottoriliitto ry  
 office@moottoriliitto.fi 
  
 
Moottoripyöräkilpailujen tulokset:  
 
 MOTORRAD 
 sami.salonen@motorrad.fi  
 
 Vauhdin Maailma  
 vauhdin.maailma@kuvalehdet.fi  
 Fax (09) 1566 6210  
 
 OFFROADPro  

 toimitus@offroadpro.net 
 
Moottorikelkkakilpailujen tulokset:  
 
 kelkkalehti  
 jani@kelkkalehti.com  
 Fax (016) 342 4001  

 
 MK-LEHTI  
 toimitus@mk-lehti.fi  
 Fax (019) 483 480 
 

Muista myös alueesi paikallislehdet! 


