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091

SNOWCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

091.1

MÄÄRITELMÄ
Vuosittain järjestetään kerhojoukkueiden SM-kilpailu kerhojen / seurojen
nimeämille joukkueille.
Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa Suomessa Suomen Moottoriliitto
ry:n (SML) luvalla järjestettävissä snowcrossin kerhojoukkueiden
kilpailuissa snowcrossin lajisääntöjen (090) sekä Urheilusäännöstön
lisäksi.

091.2

MOOTTORIKELKAT JA KILPAILULUOKAT
091.2.1

Moottorikelkat
Kilpailu on avoin kaikille moottorikelkoille, jotka täyttävät
Urheilusäännöstön kohdan 028 vaatimukset.

091.2.2

Kilpailuluokat
Kerhojoukkueiden SM-kilpailuun voidaan osallistua siten, että
joukkueeseen kuuluu 3 ajajaa. Ajoneuvoluokat ovat vapaat.

091.3

AJAJAT
091.3.1

Ajajan vaihtaminen
Kaikki mahdolliset ajajien vaihtamiset voidaan hyväksyä sillä
ehdolla, että siitä ilmoitetaan kilpailun järjestäjälle kirjallisesti,
telefaxilla tai sähkeellä viimeistään 24 tuntia ennen
ensimmäisen harjoituksen alkua, paitsi asianmukaisesti
oikeiksi todetuissa force majeure -tapauksissa.

091.4

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika päättyy 10 vrk ennen kilpailua.
SM-kilpailuissa kerhot ilmoittavat joukkueet kilpailun järjestäjälle.
Osallistuvien joukkueiden määrä rajataan kolmeen kutakin kerhoa kohti.
Kerhon ilmoittamassa joukkueessa tulee olla kolme (3) ajajaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerhon tulee asettaa ajajat ajojärjestykseen,
eli ensimmäisessä erässä ajavat 1 ja 2, toisessa erässä ajajat 2 ja 3 ja
kolmannessa erässä ajajat 1 ja 3.

091.5

HARJOITUKSET JA KATSASTUS
Ajajille on järjestettävä yksi vähintään 15 min pituinen harjoitus
kilpailupäivänä.
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Harjoituksissa ajajat saavat käyttää vain niitä moottorikelkkoja, jotka on
esitetty
katsastuksessa heidän omalle nimellään ja numerollaan. Yhteislähdöt
harjoituksissa on kielletty.
091.6

KARSINTA
Mikäli ilmoittautuneita joukkueita on enemmän kuin kymmenen (10),
suoritetaan
kaksi 10 min + 2 kierr. karsintalähtöä siten, että:




091.7

ensimmäisessä karsintalähdössä ajavat joukkueen ensimmäiseksi
(1.) ilmoitetut ajajat ja toisessa karsintalähdössä joukkueen toiseksi
(2.) ilmoitetut ajajat
eristä lasketaan joukkueelle sijoituspisteitä kohdan 091.9
mukaisesti
mikäli joukkue ei karsinnoista saa kahta suoritusta, puuttuvasta
suorituksesta lasketaan joukkueelle sijoituspisteitä karsintoihin
osallistuvien joukkueiden määrää vastaavaa pistemäärää

LÄHTÖ
091.7.4

Lähtötapa
Ajajat sijoittuvat lähtölinjalle arpanumerojärjestyksessä
kilpailun tuomariston suorittaman joukkueiden välisen
arvonnan perusteella. Lähtöpaikan saa vapaasti valita.
Kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa kunkin erän lähdöstä 15
min ennen lähtöä merkinannolla (kuulutus, äänimerkki).
Lähtö tapahtuu Snowcross -säännöstön kohdan 90.6
alakohtien mukaisesti.

091.7.3

Lähtö kahdelta linjalta
Turvallisuussyistä lähtö voi tapahtua kahdelta linjalta.
Tässä tapauksessa yhtä monta ajajaa kustakin joukkueesta
tulee olla ensimmäisellä linjalla.

091.8

KILPAILU
091.8.1

Kilpailun kulku
Kilpailussa ajetaan kolme erää. SM-kilpailun erän kesto on 15
min + 2 kierr. Erien välillä on oltava tauot. SM-kilpailussa
tauot ovat vähintään 30 minuuttia.
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091.9

TULOKSET, SIJOITUKSET JA PISTEET
Erän voittaja on se ajaja, joka ensimmäisenä ylittää maalilinjan. Tämän
jälkeen muut ajajat pysäytetään heidän ylittäessään maalilinjan.
Ajajan ei katsota saapuneen maaliin, jos hän:



ei ole ylittänyt maalilinjaa 5 min kuluessa voittajan maaliin
saapumisesta
ei ole ajanut ¾ erän voittajan ajamasta kierrosmäärästä

Ellei laskutoimitus ¾ anna täyttä lukua, se pyöristetään seuraavaksi
suurempaan
numeroon.
Sijoituspisteet annetaan kustakin erästä siten, että voittaja saa yhden
pisteen, toinen kaksi pistettä, kolmas kolme pistettä jne.
Lopputulokseen huomioidaan joukkueen viisi (5) parasta sijoitusta.
Lopulliset joukkuetulokset määräytyvät siten, että kilpailun voittaja on se
joukkue, jonka viiden parhaan sijoituksen antama sijoituspistemäärä on
pienin.
Mikäli joukkueella ei ole viittä sijoitusta, niin puuttuvista sijoituksista
joukkueelle lasketaan sijoituspisteitä kaksi (2) kertaa (x) SM-erissä
mukana olleiden joukkueiden lukumäärä.
Tasapisteiden sattuessa tulokset muodostuvat seuraavasti:
1. joukkue, jonka ajajien kuudessa parhaassa tuloksessa on eniten
ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia
2. joukkue, jonka ajajat ovat viimeisessä erässä saaneet eniten
ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia
3. joukkue, jonka ajajat ovat toisessa erässä saaneet eniten
ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia
4. joukkue, jonka ajajat ovat ensimmäisessä erässä saaneet eniten
ensimmäisiä, toisia jne. sijoituksia
Mikäli eroa ei näin ole saatu syntymään, joukkueet jakavat sijoituksen.
Tuomarin on hyväksyttävä kaikki tulokset.

