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Kilpailukalenteri 2021 

 

Lajiryhmä on yhdessä kilpailujärjestäjien kanssa vahvistaneet kilpailukalenterin SM-kaudelle 2021. 

 

PVM   Rata   Järjestäjä   Luokat 

 

2.5.2021  Alastaro  MP-Tuki   Jokamiesluokka 

22-23.5.2021  KymiRing  Motopark Racing Club  Kaikki CR-luokat 

12.6.2021  Kemora  West Coast Racing Club Kaikki CR-luokat 

19-20.6.2021  Motopark  HämeenMK   Kaikki CR-luokat 

31.7.-1.8.2021  Alastaro  West Coast Racing Club Kaikki CR-luokat 

14-15.8.2021  Botniaring  HelRC    Kaikki CR-luokat 

17-19.9.2021  Alastaro  MP-Tuki   Jokamiesluokka 

 

Kilpailuista jaetaan sarjapisteet ajettujen luokkien mukaisesti. SML ja lajiryhmä yhdessä 

kilpailujärjestäjien kanssa pidättää oikeuden kalenterimuutoksiin sekä muutoksiin ajettavien luokkien 

osalta kilpailukohtaisesti. Lopulliset ajettavat luokat ilmoitetaan kilpailukutsun yhteydessä. 

 

Minimoto- ja minisupermoto luokkien kilpailut vahvistetaan myöhemmin. 

 

Suomessa ajetaan lisäksi kaksi kansainvälistä kilpailua: 

 

2-4.7.2021 Imatranajot, IRRC Imatra 

9-11.7.2021 MotoGP  KymiRing 

 

Lajisäännöt 2021 

 

Lajisäännöt 2021 on vahvistettu ja löytyy SML sivuilta:  

 

https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/1230/021_circuit_racing_lajisaannot_2021-_1_0.pdf 

 

Luokkakohtaiset sääntömuutokset 

 

https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/1230/021_circuit_racing_lajisaannot_2021-_1_0.pdf


 

 

Luokkakohtaiset säännöt pyritään vahvistamaan mahdollisimman pian. Ennen sääntöjen julkaisua 

lajiryhmä odottaa FIM-sääntöjen valmistumista.  

 

Jo päätetyt muutokset luokittain: 

 

Superstock 600 ja Superbike 

 

Mahdolliset tekniset muutokset FIM-sääntöjen mukaisesti.  

 

SML on tehnyt aiesopimuksen rengassäännöstä Michelinin kanssa. Michelin tulee olemaan SM-luokkien 

sekä Fin Supersport 300 -luokan rengastoimittaja yksin oikeudella. Sopimuksella haetaan merkittäviä 

säästöjä kuljettajille rengaskuluihin; hinnoittelu, valitut rengasseokset, tekninen tuki, rengaspalvelu 

kisapaikoilla, palkintohyvitykset, testipäivät… 

 

Lajiryhmä tiedottaa tarkemmin sopimuksesta sekä sen sisällöstä ja eduista kuljettajille heti sopimuksen 

allekirjoituksen jälkeen. 

 

Kaudella 2021 SM-luokissa jaetaan myös kilpailukohtaiset palkinnot parhaille rookie -kuljettajille. 

Sarjapisteet jaetaan SML Urheilusäännöstön mukaisesti. 

 

Jokamiesluokka 

 

Pisteet ja palkinnot (3 parasta) jaetaan kilpailukohtaisesti kahdessa luokassa; alle ja yli 600cc. 

Tarkennukset tulee sääntöihin sylinterimäärien mukaisesti (Superstock 600 ja Superbike).  

 

Sääntöihin lisätään ns. nousupakko niin, että lajiryhmän päätöksellä kummastakin luokasta nostetaan 

SM-luokkiin kauden 1-5 nopeinta kuljettajaa. Päätöksen nostettavista kuljettajista tekee kauden 

päätyttyä lajiryhmä yhdessä MP-Tuen edustajan kanssa. Nostamisen pohjana ei ole suoraan sarjapisteet, 

vaan kilpakautta katsotaan kokonaisuutena.   

 

Kilpailijanumeroiden varaaminen 

 

Kaikkien luokkien kilpailijanumeroiden varaaminen on avoinna SML:n verkkosivujen kautta. Sääntöjen 

mukaisesti CR-lajien numerot tulee olla välillä 1-99, kolminumeroisia kilpailijanumeroita ei sallita. 

 

 

CR-lajiryhmän puolesta, 

 

Niko Kantola 

lajipäällikkö  


