Motocross-lajiryhmä tiedottaa / kilpailunjärjestäjäinfon yhteenveto
Motocross-lajiryhmä järjesti perinteeksi muodostuneen motocross -kilpailujärjestäjien
infotilaisuuden 9.2.2019 klo 9.30 - 17.00 Kuopiossa. Tilaisuudessa käytiin läpi kauden 2019
sääntömuutokset, lajiryhmän linjaukset kaudelle 2019, sovittiin yhteisistä linjauksista ja
toimintatavoista kaudelle 2019.
Tilaisuuden yhteydessä Suomen Moottoriliiton Toimiston henkilöstö järjesti kilpailuiden
sihteereille suunnatun Motti-koulutuksen. Mottikoulutukseen osallistui reilu 10 kilpailusihteeriä.
Yksi osa tilaisuutta oli A-toimitsijalisenssin päivityskurssi, jonka myötä osallistujilla oli mahdollisuus
samalla päivittää oma lisenssinsä kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tilaisuudessa lisenssikurssin
suoritti noin 10. toimitsijaa.
Kaiken kaikkiaan päivän tilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä henkilöä.
Tilaisuudessa päätettiin seuraavista yhteisistä linjauksista kaudelle 2019:
• Kilpailun ilmoittautumisaika loppuu kilpailua edeltävän viikon torstaina kello 23:59
• Ilmoittautumismaksut pysyvät samana kuin vuonna 2018
o SM-viikonloppuisin lauantain luokat 60€ (MXSV: 95€) ja sunnuntain luokat 70€
o Motocross-liigassa lauantain luokat 50€ ja sunnuntain luokat 60€
o TOP250 -kilpailuissa 60€
o Joukkuekilpailussa MX65 ja MXC -joukkue 200€ ja MXV ja SM-joukkue 250€
• Mikäli kilpailuun on mahdollista ilmoittautua jälki-ilmoittautuneena, niin hintaa korotetaan
30€:lla
• Kilpailijat jotka ovat saaneet osallistumisoikeuden SM-luokan kilpailuun ilmoittautumisajan
päätyttyä voivat ilmoittautua normaalilla ilmoittautumismaksulla
• Mikäli kilpailija peruu kilpailuilmoittautumisen ennen kilpailun alkua, palautetaan hänelle
ilmoittautumismaksu vähennettynä toimistomaksulla. Toimistomaksun suuruus on 10€
Motocross-liigan viikonloppu muuttuu kaudella 2019, kun naisten, MXD, luokka siirtyy lauantailta
sunnuntaille. Yksi tämän muutoksen tavoitteista oli luoda liigan nuorempien kilpailijoiden päivään
mahdollisuus ottaa MX50 -luokan kilpailijat mukaan kilpailuihin. Kauden 2019 Motocross-liigan
kilpailuita järjestävistä kerhoista Lappeenranta, Iisalmi, Salo, Kuopio ja Vantaa harkitsevat MX50luokan kilpailun järjestämistä. Porin Moottorikerho harkitsee MX50-luokan mukaan ottamista
toukokuun alussa järjestettävään TOP250-kilpailuun.
Kaudella 2019 lajiryhmä valitsee jälleen parhaan SM-kilpailunjärjestäjän ja Motocross-liigan
kilpailunjärjestäjän. Palkinto on sama kuin aiempina vuosina. SM-arvioinnista vastaa Lajipäällikkö
Simo Merilä ja Motocross-liigan arvioinnista Petri Niemelä
Tilaisuudessa käyty materiali on julkaistu lajiryhmän kotisivuilla, osoitteessa
https://moottoriliitto.fi => lajit => Motocross => lajiryhmä ja Tiedotteet
Tilaisuudessa esitellyt asiakirjapohjat ja ohjedokumentit on julkaistu lajiryhmän kotisivuilla,
osoitteessa https://moottoriliitto.fi => lajit => Motocross => Asiakirjavarasto

Motocrossa-lajiryhmä haluaa vielä kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita. Saimme paljon hyvää
keskustelua ja pohdintaa aikaiseksi ja myös me lajiryhmässä opimme monta uutta asiaa.
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