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040 Motocrossin TOP250-luokka  

040.1 Määritelmä 

TOP250-luokan ajatuksena on kilpailuluokka, jossa kilpailijat jaetaan ryhmiin nopeuden 
mukaisesti (ei kilpailijaluokituksen mukaisesti). 
 
Kilpailijat jaetaan nopeuden mukaan maksimissaan neljään ryhmään (Open A, Open B, 
Open C ja Open D). 
  
Kilpailut järjestetään Urheilusäännöstön sekä motocross-lajisäännön 031 ja tämän 
lajisäännön lisäyksin.  

040.2 Moottoripyörät 

Sinä vuonna, kun kilpailija täyttää 13 vuotta, tulee kilpailijan ajaa luokassa 
moottoripyörällä, jonka kuutiotilavuus on 100-125cc 2t. 
 

040.3 Kilpailijat 

Motocross-lajisäännön kohta 031.4 mukaisesti. 

040.4 Harjoitukset ja aika-ajot 

Motocross-lajisäännön kohta 031.9 mukaisesti. 
 
Lähtöharjoitus: Kts. Motocross lajisääntö 031.9 
Harjoitusajo:  5 minuuttia  
Aika-ajo:  15 minuuttia 

 

040.5 Kilpailut 

Motocross-lajisäännön kohta 031.11 mukaisesti. 
 
Kilpailuerän kesto ryhmittäin: 

• Open A: 18 minuuttia + 2 kierrosta. 

• Open B: 16 minuuttia + 2 kierrosta. 

• Open C: 14 minuuttia + 2 kierrosta. 

• Open D: 12 minuuttia + 2 kierrosta. 
 

040.6 Luokittelupisteet 

TOP250-luokan kilpailuista ei saa luokittelupisteitä. 
 
Motocross-lajiryhmä päättää kauden päätteeksi siitä, ketkä luokittelemattomat kilpailijat 
luokitellaan MXA-luokkaan kilpailujen tason ja kilpailijan anomuksen perusteella ja 
tiedottaa nousijat SML:n tiedotteella. 
 

040.7 Tulokset 

TOP250-sarjassa pistelasku toteutetaan lajisäännöstä (031.12) poikkeavan pistetaulukon 
mukaisesti. Jokainen kilpailija saa kilpailueräkohtaisesti pisteitä sijoituksesta riippuen 
seuraavasti: 

• Open A: 250 – 201 (ensimmäinen saa 250 pistettä, toinen 249 pistettä, jne.) 

• Open B: 200 – 151 (ensimmäinen saa 200 pistettä, toinen 199 pistettä, jne.) 

• Open C: 150 – 101 (ensimmäinen saa 150 pistettä, toinen 149 pistettä, jne.) 

• Open D: 100 – 51 (ensimmäinen saa 100 pistettä, toinen 99 pistettä, jne.)  
 



Päivän yhteistulos tehdään erottelematta luokiteltuja ja luokittelemattomia, mutta 
erätuloksista sarjataulukkoon poimitaan luokitellut ja luokittelemattomat erikseen. 
Sijoitus ja piste on se, minkä kilpailija on saanut erästä, eli pisteitä ja sijoituksia ei 
lasketa luokkakohtaisesti erikseen. 

 

040.8 Kilpailijoiden jako ryhmiin 

Kilpailijat tullaan jakamaan kauden aikana nopeuden mukaisesti omiin ryhmiinsä. 
Kilpailija voi ilmoittautua kauden ensimmäisessä TOP250-luokan kilpailussaan 
haluamaansa ryhmään. 
 
Mikäli ryhmässä on enemmän kuin 49 kilpailijaa, siirretään kilpailijoita ylempään tai 
alempaan ryhmään siten, että kussakin ryhmässä on maksimissaan 49 kilpailijaa. 
 
Mikäli kahdessa peräkkäisessä ryhmässä on yhteensä enintään 49 kilpailijaa, voidaan 
ko. kaksi (2) ryhmää yhdistää omina ryhminään samaan kilpailuerään. Tulokset tulee 
tehdä ryhmäkohtaisesti. Mikäli kaksi (2) ryhmää yhdistetään samaan kilpailuerään, 
kilpailuerän kestona käytetään sen ryhmän ajoaikaa, jolla on lyhyempi aika. 
 
Kilpailijoiden ryhmäjakomuutoksia voi tehdä kilpailun johtaja, kilpailun valvoja tai 
motocross-lajiryhmän tehtävään nimeämä henkilö. Ryhmämuutoksia voidaan tehdä 
ennen harjoitusten alkamista sekä aika-ajon jälkeen ilmoittamalla siitä kilpailun virallisella 
ilmoitustaululla. 
 
Mikäli ryhmään ilmoittautuu enemmän kuin 49 kilpailijaa, järjestetään ko. ryhmälle 
harjoitus- / aika-ajoryhmiä niin monta kuin on tarpeen Aika-ajojen perusteella ko. ryhmän 
kilpailijoita siirretään ylempään ja / tai alempaan ryhmään siten, että 49 kilpailijan 
ryhmäkoko ei ylity. 
 
Mikäli kilpailija on selkeästi muita ryhmänsä kilpailijoita nopeampi aika-ajossa, voidaan 
kilpailija siirtää aika-ajojen jälkeen ylempään ryhmään. 
  
Mikäli kilpailija on selkeästi muita ryhmän kuljettajia hitaampi aika-ajossa, voidaan 
kilpailija siirtää aika-ajojen jälkeen alempaan ryhmään. 
 
Kilpailijan voittaessa kauden aikana neljä (4) kilpailuerää, siirtyy hän automaattisesti 
ylempään ryhmään.  
Kilpailijoiden jakautuminen ryhmiin, varsinkin kauden alussa, perustuu vahvasti 
kilpailijoiden omaan arviointiin. Kilpailijoita suositellaan ilmoittautumaan kauden 
ensimmäiseen TOP250-luokan kilpailuunsa seuraavasti: 
 

• MX1/MX2: Open A 

• MX125: Open A/B/C 

• MXV35: Open B/C 

• MXV50: Open C/D 

• MXD: Open C/D 

• Muut: Open C/D 
 

Kauden toisesta TOP250-luokan kilpailusta lähtien kilpailijan tulee ilmoittautua siihen 
ryhmään, jossa hän oli / oli siirretty edellisessä osakilpailussa. 
 

040.9 Osallistumisoikeus MX1/MX2 SM-kilpailuihin 

TOP250-luokan osakilpailussa yhteistulosten 20 parasta luokittelematonta kilpailijaa saa 
osallistumisoikeuden MX1/MX2 SM-kilpailuihin. Osallistumisoikeuden saavuttaminen ei 
edellytä Open A -ryhmään osallistumista. 


