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034 Motocrossin kerhojoukkueiden kilpailut  

034.1 Määritelmä 

Suomen Moottoriliitto ry (SML) järjestää vuosittain kerhojoukkueiden SM-kilpailun SML:n 
jäsenkerhojen / -seurojen nimeämille joukkueille. Kerhojoukkueiden kilpailuun voi 
osallistua vain SML:n tai FIM:n kansainvälisellä lisenssillä tai vastaavalla kertalisenssillä 
sekä heidän tulee olla edustamansa kerhon jäsen. Kilpailija voi edustaa vain yhtä kerhoa 
kalenterivuonna. 
 
Kerhojoukkueiden kilpailu sijoitetaan kalenteriin kaikkien MX1 SM- ja MX2 SM-kilpailujen 
jälkeen.  
 
Kilpailut järjestetään Urheilusäännöstön sekä motocross-lajisäännön 031 ja tämän 
lajisäännön lisäyksin. 

 

034.2 Kilpailijat 

034.2.1 Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailuun hyväksyminen 

Ilmoittautumiset tulee olla järjestäjällä viimeistään 10 vrk ennen kilpailua. Kerhot 
ilmoittavat kerhojoukkueet kilpailun järjestäjälle. Ilmoittautumisissa tulee ilmetä, mihin 
kerhojoukkueeseen (kerholyhenne ja joukkueen järjestysnumero) ja luokkaan (1, 2 tai 3) 
kukin kilpailija osallistuu sekä joukkueenjohtaja. Ilmoittautumiset on tehtävä kirjallisesti 
SML:n vahvistamalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka sisältää kaikki 
kilpailua, kilpailijaa, sponsoria, ja kaluston merkkiä koskevat tiedot. Kerhon sähköisesti 
lähettämän ilmoittautumisen on kilpailijoiden vahvistettava allekirjoituksillaan viralliselle 
ilmoittautumislomakkeelle kilpailijalisenssin tarkastamisen yhteydessä kilpailupaikalla. 
Alle 18-vuotiaan ilmoittautumislomakkeessa tulee olla myös huoltajan allekirjoitus.  
 
Motocrossin kerhojoukkueiden SM-kilpailu  
Osallistuvien SM-kilpailun kerhojoukkueiden määrä rajataan kahteen (2) kutakin kerhoa 
kohti. 
 
Motocrossin MXC-luokan kilpailu  
Kilpailuun hyväksytään luokittain enintään 40 joukkuetta. Mikäli ilmoittautuneita 
joukkueita on enemmän, karsitaan eniten joukkueita ilmoittaneiden kerhojen suurimmilla 
järjestysnumeroilla olevia joukkueita niin paljon, että joukkueita on luokittain korkeintaan 
40. Mikäli joukkueita joudutaan rajaamaan, suorittaa motocross-lajiryhmä karsinnan.  
 
Motocrossin MX65- ja MXV-luokkien kilpailu 
Kilpailuun hyväksytään luokittain enintään 24 joukkuetta. Mikäli ilmoittautuneita 
joukkueita on enemmän, karsitaan eniten joukkueita ilmoittaneiden kerhojen suurimmilla 
järjestysnumeroilla olevia joukkueita niin paljon, että joukkueita on luokittain korkeintaan 
24. Mikäli joukkueita joudutaan rajaamaan, suorittaa motocross-lajiryhmä karsinnan. 
 



034.2.2 Kilpailijan vaihtaminen 

Kilpailijan vaihtamisesta on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle kirjallisesti (sähköposti) 
viimeistään kilpailua edeltävänä sunnuntai-iltana kello 23:59 mennessä. Tämän jälkeen 
kerhojoukkueen kilpailijoita ei voi vaihtaa muuten kuin oikeaksi todistetun force majeure -
tapauksen nojalla. 
 
Ensimmäisen harjoitusajon käynnistyttyä kerhojoukkueen kilpailijoita ei voi vaihtaa edes 
force majeure -tapauksen nojalla. 
 

034.2.3 Ajovarusteet 

Kerhojoukkueen kilpailijoilla tulee olla yhtenäiset ajopaidat karsinta- ja kilpailuerissä, 
esim. oma kerhopaita. Ajopaidan selkämyksessä saa olla kilpailijan nimi ja 
joukkuekilpailunumero. 

034.3 Katsastus, melunmittaus ja ilmoittautuminen kilpailupaikalla 

Motocross-lajisäännön kohta 031.7 mukaisesti. 
 
Kilpailupaikalla joukkuejohtajan tulee ilmoittautua samaan aikaan kerhojoukkueen 
kilpailijoiden kanssa kilpailutoimistoon kilpailuaikataulun mukaisesti ja esittää voimassa 
olevat kilpailijalisenssit ja tarvittaessa todistaa henkilöllisyydet. 

034.4 Kilpailijakokous 

Motocross-lajisäännön kohta 031.8 mukaisesti. 

034.5 Harjoitukset 

Ilmoittautuneiden kerhojoukkueiden lukumäärän perusteella on harjoitusajoja 
järjestettävä riittävä määrä siten, että yhteen harjoituserään osallistuu korkeintaan 50 
kilpailijaa.  
 
Jokaiselle kilpailijalle on järjestettävä lähtöharjoitus motocross-lajisäännön 031.9 
mukaisesti + harjoitus 15 minuuttia / kilpailupäivä. 
 

034.6 Kilpailu 

034.6.1 Motocrossin kerhojoukkueiden SM-kilpailu  

Mikäli ilmoittautuneita kerhojoukkueita on enemmän kuin 40, suuremmalla 
järjestysnumerolla olevista kerhojoukkueista arvotaan lähtemään takarivistä ko. ylittävä 
määrä.  
 
Lauantaina ajetaan karsintakilpailu:  

▪ Luokka 1 20 minuuttia + 2 kierrosta 
▪ Luokka 2 20 minuuttia + 2 kierrosta 
▪ Luokka 3 20 minuuttia + 2 kierrosta 

 
Karsinnan lähtöjärjestys arvotaan. Lähtöpuomille mennään kaikissa luokissa 
arpanumeron mukaisesti eli arvonnassa pienimmän numeron saaneen joukkueen 
kilpailija menee ensimmäisenä lähtöpuomille jne.  
 
Kunkin kerhojoukkueen kaksi parasta karsintaerätulosta huomioidaan. Sunnuntain 
loppukilpailuun pääsee 20 parasta kerhojoukkuetta. Tasapisteissä sovelletaan kohdan 
034.8 mukaista tasapistelaskentaa.  
 
Motocrossin kerhojoukkueiden SM-kilpailussa ajetaan kolme (3) kilpailuerää, joihin 



osallistuvat joukkueiden kilpailijat seuraavasti: 

• kilpailuerä 1: luokat 1 ja 3  

• kilpailuerä 2: luokat 1 ja 2  

• kilpailuerä 3: luokat 2 ja 3 
 

Kilpailuerien pituus on 20 minuuttia + 2 kierrosta 
 
Sunnuntaina lähtöpuomille mennään lauantain karsinnan tulosten mukaisesti, karsinnan 
parhaan joukkueen kilpailija ensimmäisenä, sen jälkeen toiseksi parhaan joukkueen 
kilpailija jne. Kun kaikkien joukkueiden ensimmäiset kilpailijat ovat menneet puomille, 
menevät toiset kilpailijat samassa järjestyksessä. Kilpailijat saavat vapaasti valita 
lähtöpaikkansa puomilta. Kerhojoukkueet saavat itse päättää kilpailijoidensa 
keskinäisen puomille menojärjestyksen. 

 

034.6.2 Motocrossin MXC-luokan kilpailu 

Kerhojoukkueiden puomille menojärjestys arvotaan jokaiseen kilpailuerään erikseen. 
Arvonnassa pienimmän numeron saaneen kerhojoukkueen kilpailija menee 
ensimmäisenä, sen jälkeen toiseksi pienimmän numeron saaneen kerhojoukkueen 
kilpailija jne. Kun kaikkien kerhojoukkueiden ensimmäiset kilpailijat ovat menneet 
puomille, menevät toiset kilpailijat samassa järjestyksessä. Kilpailijat saavat vapaasti 
valita paikkansa lähtöpuomilla. Kerhojoukkueet saavat itse päättää kilpailijoidensa 
keskinäisen puomille menojärjestyksen. 
 
Mikäli joukkueita on 21-24: suuremmalla järjestysnumerolla olevat kerhojoukkueet 
arvotaan lähtemään takarivistä. 
 
Kilpailuerien pituus on 15 minuuttia + 2 kierrosta 
 
Mikäli osallistuvia kerhojoukkueita on 1 - 24, kilpailussa ajetaan kolme (3) kilpailuerää: 

• kilpailuerä 1: luokat 1 ja 3 

• kilpailuerä 2: luokat 1 ja 2 

• kilpailuerä 3: luokat 2 ja 3 
 
Mikäli osallistuvia kerhojoukkueita on 25 - 40, kilpailussa ajetaan kuusi (6) kilpailuerää: 

• kilpailuerä 1: luokka 1 

• kilpailuerä 2: luokka 2 

• kilpailuerä 3: luokka 3 

• kilpailuerä 4: luokka 1 

• kilpailuerä 5: luokka 2 

• kilpailuerä 6: luokka 3  

034.6.3 Motocrossin MX65- ja MXV-luokkien kilpailu 

Kerhojoukkueiden puomille menojärjestys arvotaan jokaiseen kilpailuerään erikseen. 
Arvonnassa pienimmän numeron saaneen kerhojoukkueen kilpailija menee 
ensimmäisenä, sen jälkeen toiseksi pienimmän numeron saaneen kerhojoukkueen 
kilpailija jne. Kun kaikkien kerhojoukkueiden ensimmäiset kilpailijat ovat menneet 
puomille, menevät toiset kilpailijat samassa järjestyksessä. Kilpailijat saavat vapaasti 
valita paikkansa lähtöpuomilla. Kerhojoukkueet saavat itse päättää kilpailijoidensa 
keskinäisen puomille menojärjestyksen. 
 
Kilpailussa ajetaan kolme (3) kilpailuerää: 

• kilpailuerä 1: luokat 1 ja 3 

• kilpailuerä 2: luokat 1 ja 2 

• kilpailuerä 3: luokat 2 ja 3 



 
Kilpailuerien pituus: 

• MX65: 10 minuuttia + 1 kierros 

• MXV: 15 minuuttia + 2 kierrosta 
 

034.7 Tulokset, sijoitukset ja pisteet 

Kilpailun voittaja on se kerhojoukkue, jonka luokista ja kilpailueristä riippumaton viiden 
(5) parhaan sijoituksen antama sijoituspistemäärä on pienin. Huonoimman 
kilpailuerätuloksen saa vähentää vain sellaisilta kerhojoukkueilta, joilla on kuusi (6) 
kilpailuerätulosta. 
 
Sijoituspisteet lasketaan siten, että kilpailuerän voittaja saa yhden (1) pisteen, toiseksi 
sijoittunut kaksi (2) pistettä, kolmanneksi sijoittunut kolme (3) pistettä jne. 
 
Keskeyttäneet kilpailijat, hylätyt kilpailijat ja vähemmän kuin kaksi (2) kierrosta ajaneet 
kilpailijat eivät saa tulosta eivätkä näin ollen sijoituspisteitä ko. karsinta- / kilpailuerästä. 
 
Tasapisteiden sattuessa tulokset muodostuvat seuraavasti: 

1. Kerhojoukkue, jonka kilpailijoiden viidessä (5) parhaassa tuloksessa on eniten 
ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia. 

2. Kerhojoukkue, jonka kilpailijat ovat viimeisessä kilpailuerässä saaneet eniten 
ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia. 

3. Kerhojoukkue, jonka kilpailijat ovat toiseksi viimeisessä kilpailuerässä saaneet 
eniten ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia. 

4. Kerhojoukkue, jonka kilpailijat ovat kolmanneksi viimeisessä kilpailuerässä 
saaneet eniten ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia.  

 
Mikäli eroa ei näin ole saatu syntymään, kerhojoukkueet jakavat sijoituksen. 
 
Tulokset täydennetään lisäämällä jatkoksi kerhojoukkueet, joilla on vain neljä (4) tulosta. 
Näiden kerhojoukkueiden tasatulokset ratkotaan edellä kerrotulla tavalla. 
Kerhojoukkueita, joilla on vähemmän kuin neljä (4) kilpailuerätulosta ei sijoiteta 
tulosluetteloon. 
 

034.8 Motocross kerhojoukkueiden SM-kilpailut 

034.8.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 

• luokka 1: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MX2-luokan moottoripyörä  

• luokka 2: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MX1- tai MX2-luokan moottoripyörä  

• luokka 3: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MX1- tai MX2-luokan moottoripyörä  
 

034.8.2 Kilpailijat 

Kilpailijan ala- ja yläikäraja määräytyy pyörän luokan ja motocross-lajisäännön kohta 
031.2 mukaisesti. 
 
Kilpailuun saavat osallistua sekä luokitellut että luokittelemattomat kilpailijat. 
 

034.8.3 Kilpailunumerot ja numeropohjat 

Kilpailun järjestäjä päättää kilpailunumeroista edellisen vuoden tulosten perusteella. 
Mestaruuden voittaneelle kerhojoukkueelle kilpailunumerot 1, 2 ja 3. Toiseksi tulleelle 
kerhojoukkueelle kilpailunumerot 4, 5 ja 6 jne,  



 
Seuraavia etunumerokilven värejä noudatetaan riippumatta pyörän kuutiotilavuudesta tai 
kilpailijan ajajaluokituksesta: 

• luokka 1 musta pohja, valkoiset numerot  

• luokka 2 valkoinen pohja, mustat numerot 

• luokka 3 keltainen pohja, mustat numerot  
 

034.8.4 Kilpailu 

Kilpailuerän kesto on 20 minuuttia + 2 kierrosta 
 

034.9 Motocrossin MXC-luokkien kerhojoukkueiden kilpailu 

034.9.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 

• Luokka 1: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MXC-luokan moottoripyörä 

• Luokka 2: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MXC-luokan moottoripyörä 

• Luokka 3: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MXC-luokan moottoripyörä 

034.9.2 Kilpailijat 

Kilpailuun ilmoitettavassa joukkueessa voivat ajaa MXC/B- ja MXC/A-luokan kilpailijat. 

034.9.3 Kilpailunumerot ja numeropohjat 

Kilpailunumerona käytetään kilpailijan omaa numeroa ja luokalle määritettyä 
numerokilven väritystä 

034.9.4 Kilpailu 

Kilpailuerän kesto on 15 minuuttia + 2 kierrosta. 
 

034.10 Motocross MX65-luokkien kerhojoukkueiden kilpailu 

034.10.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 

• Luokka 1: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MX65-luokan moottoripyörä 

• Luokka 2: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MX65-luokan moottoripyörä 

• Luokka 3: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MX65-luokan moottoripyörä 

034.10.2 Kilpailijat 

Kilpailuun ilmoitettavassa joukkueessa voivat ajaa MX65-luokan kilpailijat. 

034.10.3 Kilpailunumerot ja numeropohjat 

Kilpailunumerona käytetään kilpailijan omaa numeroa ja luokalle määritettyä 
numerokilven väritystä 

034.10.4 Kilpailu 

Kilpailuerän kesto on 10 minuuttia + 1 kierros. 
 



034.11 Motocross MXV-luokkien kerhojoukkueiden kilpailu 

034.11.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 

• Luokka 1: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MXV-luokan moottoripyörä (MXV45- tai MXV55-
luokan kilpailija 

 

• Luokka 2: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MXV-luokan moottoripyörä (MXV35-, MXV45- 
tai MXV55-luokan kilpailija) 

 

• Luokka 3: 1 kilpailija / kerhojoukkue, MXV-luokan moottoripyörä (MXV35-, MXV45- 
tai MXV55-luokan kilpailija) 

034.11.2 Kilpailijat 

Kilpailuun ilmoitettavassa joukkueessa voivat ajaa MXV35-, MXV45- ja MXV55-luokan 
kilpailijat. Joukkueessa tulee olla vähintään yksi MXV45- tai MXV55-luokan kilpailija. 

034.11.3 Kilpailunumerot ja numeropohjat 

Kilpailunumerona käytetään kilpailijan omaa numeroa ja luokalle määritettyä 
numerokilven väritystä. 

034.11.4 Kilpailu 

Kilpailuerän kesto on 15 minuuttia + 2 kierrosta. 
 

 

 


