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062

ENDURON SM-KILPAILUT

062.1

MÄÄRITELMÄ
Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa Suomessa Suomen Moottoriliitto ry:n (SML)
luvalla järjestettävissä enduron SM-kilpailuissa enduron lajisääntöjen 061 sekä
Urheilusäännöstön lisäksi.

062.2

HENKILÖKOHTAISET SM-KILPAILUT

062.2.1

Kilpailut

062.2.1.1

Suomen mestaruuskilpailut
Henkilökohtaisia Suomen mestaruuksia jaetaan neljä
E1 (A1+B1), E2 (A2+B2), E3 (A3+B3) ja U20.
Tulokset, palkinnot ja luokittelupisteet luokittain.

062.2.1.2

Nuorten Suomen Mestaruus
Nuorten Suomenmestaruudesta (U20) ajavat A1- ja B1–luokan kilpailijat, jotka
täyttävät kilpailuvuonna korkeintaan 20 vuotta. Moottorin iskutilavuus on max 125cc,
2 tahtinen.
Osakilpailut eivät voi olla sprint-enduroiden yhteydessä.
Tulokset, palkinnot ja luokittelupisteet jaetaan luokittain (A- ja B-luokka).
Kun kilpailu on yleisen SM-kilpailun yhteydessä, saa kilpailija pisteitä U20- ja E1luokan kilpailusta.

062.2.2.3

Veteraani-luokkien Suomen Cup
Erillisten osakilpailujen sarjana, luokat ovat kilpailuvuoden aikana vähintään 40 vuotta
(V-40) ja vähintään 50 vuotta (V-50) täyttäneille kilpailijoille.
Kun V40-cupin kilpailu ajetaan yleisen SM-kilpailun yhteydessä, saa kilpailija pisteitä
V40-luokan lisäksi myös E1-, E2- tai E3-luokan kilpailusta.

062.2.2.4

Naisten Suomen Cup
(W-cup)
Erillisten osakilpailuiden sarjana (3-4kpl)

062.2.2

Reitti
Reitin on oltava sopiva kaikissa sääolosuhteissa.
Kokonaisajomatka ei saa alittaa 100 km (talvella 75 km)
SM-osakilpailun järjestäjä päättää, järjestääkö SM-kilpailun kaksipäiväisenä,
SM-luokille tarkoitettuna, 3-4 kierroksen kilpailuna, vai anooko lajiryhmältä
mahdollisuutta muun tyyppiseen kilpailuun ja ottaa mukaan kansallisia luokkia.
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•

Kaksipäiväisessä SM-kilpailussa järjestetään peräkkäisinä päivinä kaksi erillistä
yhden päivän SM-kilpailua kuitenkin siten, että kilpailija ilmoittautuu molempiin
kilpailuihin yhdellä kertaa.
Kilpailija ei voi myöskään osallistua pelkästään toiseen kilpailupäivään jos ei ole
osallistunut ensimmäiseen päivään.
Kilpailujen välisen ajan pyörät ovat kilpailun järjestäjän hallussa suljetussa
varikossa.

•

Lajiryhmän mahdollisuus hyväksyä erityisestä syystä poikkeama
kilpailutyyppiin
Yksipäiväisenä, kahden- tai useamman kierroksen kilpailuna
Kaksipäiväisenä, jolloin SM-luokat ajavat Lauantaina ja Sunnuntaina, muut luokat
Lauantaina.

•
•

•

•
•
•

062.2.3

SM-kilpailun oltava kilpailuna vaativa ja voittajan yhteenlaskettu MK- aikaminimi on
yksi tunti (60min). Jos kilpailun aikana kilpailun kulkua joudutaan muuttamaan force
majore syyllä ja voittajan yhteenlaskettu MK aika jää alle tunnin, voidaan SM arvo
säilyttää tuomariston päätöksellä. Tämä koskee SM-luokkia. Muiden luokkien reittija aikataulumuutoksista päättää järjestäjä.
Maastokokeiden väliset siirtymäosuudet on pyrittävä järjestämään mahdollisimman
paljon pois kestopäällysteeltä, maastoon ja pienemmille poluille ja teille.
Järjestäjä päättää kilpailuun kutsuttavat luokat
SM-kilpailun maastokokeiden on oltava merkattuina kilpailua edeltävänä päivänä klo
10 mennessä.

Lähtöluettelo
SM-kilpailuissa lähtöluettelo on laadittava siten, että luokan kilpailijalla on
kilpailunumerosta riippumatta mahdollisimman tasavertainen kilpailutilanne.

062.2.4

Loppukatsastus
Kilpailun loppuun ajaneet moottoripyörät on vietävä suljettuun varikkoon.
Moottoripyörät saa noutaa suljetusta varikosta 30 min kuluttua oman luokan
viimeisestä maaliin saapuneesta kilpailijasta.

062.2.5

Mestaruuspisteet
Mestaruuspisteet jaetaan urheilusäännöstön 08.4 mukaan.
SM-sarjan lopputuloksiin lasketaan mukaan kaikki osakilpailuista saadut
pisteet
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062.3

KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT
Kerhojoukkueiden SM ajetaan 1-2 henkilökohtaisen SM-kilpailun yhteydessä.
Kerhon tulee ilmoittaa joukkue ja kilpailijat viimeistään 24h ennen kilpailun alkua.

062.3.1

Tulokset ja pisteet
Kilpailun voittaja on joukkue, jolla on alhaisin pistemäärä. Joukkue, josta kaikki
kilpailijat ovat keskeyttäneet, ei saa tulosta.
Tasapisteiden sattuessa ratkaistaan joukkueiden keskinäinen paremmuus jättämällä
huomioon ottamatta ko. joukkueiden suurimman pistemäärän saaneen kilpailijan
tulos. Jos pisteet vielä tämänkin jälkeen ovat tasan, jätetään toiseksi suurimman
pistemäärän saaneen kilpailijan tulos huomioon ottamatta.
Keskeyttäneen kilpailijan tulokseksi merkitään 03:00:00
Tulokset ja palkinnot myös luokittain.

062.4

MERKKIMESTARUUSLUOKAN SÄÄNNÖT
Mestaruudesta ajetaan kolme (3) -miehisin joukkuein tiimien välisenä kilpailuna SM osakilpailujen yhteydessä saman merkkisillä pyörillä.
Luokat ovat vapaat ja tiimi saa ilmoittaa kilpailuun neljä (4) kilpailijaa. Näistä
kilpailijoista tiimi valitsee kolme (3) kilpailijaa, jotka ajavat pisteistä kyseisessä
kilpailussa.
Kukin tiimi saa ilmoittaa vain yhden joukkueen ja ilmoittautumismaksu on
300 euroa / kausi. Kilpailijat ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä
Ilmoittautumismaksu maksetaan moottoriliiton tilille tammikuun loppuun mennessä,
ilmoittautumismaksuista jaetaan kauden lopussa 80% palkintorahoina neljälle (4)
parhaalle tiimille
Pisteet jaetaan yleiskilpailun tulosten mukaan. Kolmen (3) kilpailijan tulos
lasketaan yhteen. Nopein saa 10 pistettä, seuraava 9 ja niin edelleen, jolloin pisteitä
saa 10 tiimiä.
Kauden lopussa palkitaan ulkopuolisen arvioijan mukaan visuaalisesti kauden paras
tiimi.
Merkkimestaruustiimi palkitaan Suomen Moottoriliitto ry:n kunniakirjalla.

062.5

HARJOITTELU
Kilpailuun osallistuvilta on kaikki ajaminen kilpailun maasto-osuuksilla on kielletty
15 vuorokauden aikana ennen kilpailua. Tämä ajokielto on voimassa vaikka siihen
olisi maastoliikennelain mukaiset luvat. Ajokielto ei koske virallisten
motocrossratojen osuuksia, jotka ovat osana endurokilpailun maastokoetta.

Tämän säännön rikkomuksista altistuu endurosäännön kohta 061.13.2
Rikkomukset, joista altistuu tuomariston langettamille rangaistuksille.
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062.6

TIEDOTTAMINEN
SM-kilpailuissa on oltava erikseen tiedottaja, joka hoitaa kisatiedottamisen
ennen kilpailua, sen aikana ja kilpailun jälkeen. Tiedottamisessa on
kiinnitettävä huomiota erityisesti etukäteisinfoon kilpailusta ja kilpailun jälkeen
tulosten tiedottamisesta. Tiedottajan on mahdollisuuksien mukaan otettava
valokuvat luokkakohtaisista palkintojenjaosta sekä mahdollisuuksien mukaan
haastateltava ajajia sekä kilpailun järjestäjiä kilpailun kulusta.
Kilpailulla tulee olla virallinen kotisivu tiedotusta varten.
Allekirjoitetut tulokset lisätään Motti-järjestelmään, kilpailun tapahtuman tiedot
tulosliitteet-välilehdelle.

