
  

 

 

MX-Liiga 7.-8.5.2022 Hyvinkää 
No niin! On taas se aika vuodesta, kun kilpailukausi päästään aloittamaan 

myös täällä meillä Suomessa. Myöhäinen kevät on asettanut omat haasteensa 

niin kilpailujärjestäjille, mutta ennen kaikkea myös lajin harrastajille. Tämä tullee 

varmasti näkymään myös Hyvinkään kilpailussa, sillä monella ajoharjoitustunnit 

ovat jääneet todella vähiin ennen kauden ensimmäistä kilpailua. Joten - 

jokaiselle onnea kilpailuun, pidetään turvallisuusasiat mielessä ja muistetaan, 

että yhtään mestaruutta ei vielä Hyvinkäällä voiteta. 

 

Jonkin verran on tullut sääntömuutoksia kaudella 2022, joten nämä kannattaa 

nyt vielä kertaalleen katsoa läpi. Kilpailujärjestäjä tiedottaa ja muistuttaa vielä 

kilpailijakokouksessa (joka myös fyysinen Hyvinkäällä, ei ainoastaan 

sähköinen!) asioista, mutta jokaisen tulisi säännöt käydä kertaamassa ennen 

kilpailuja. Oleellisimmat sääntömuutokset lauantain osalta, jotka nyt Hyvinkäällä 

jo realisoituvat ovat lähtöharjoituksen muuttuminen, sekä MX65-luokassa 

mahdollisuus ottaa kilpailijoita lähtöön yli 40. Tällä tietoa Hyvinkäällä tulee 

olemaan hieman yli 80 MX65-luokan kuljettajaa, joten muutama lähtee B-

finaaliin takarivistä. 

 

Sunnuntain osalta tilanne on ollut se, että järjestäjä on joutunut tekemään aika 

paljon muutoksia TOP250 ryhmien osalta. D-ryhmään oli ilmoittautunut pitkälti 

yli 50 kilpailijaa, mutta jotta aika-ajot pystytään ajamaan yhdessä ryhmässä, 

kilpailijamäärä on painettu alle 50 myös tuon ryhmän osalta. Järjestäjä katsoo 

ryhmäjakoa vielä aika-ajojen jälkeen ja muutoksia tehdään tarpeen vaatiessa. 

  

SM-viikon kilpailu 1.7.2022, Salo 



SM-viikon kilpailu ajetaan "SM Speedcross" -kilpailuna. Kyseisen kilpailun 

säännöt ovat vielä vahvistettavana, mutta pääluokan (MX Open) 

kilpailu  ajetaan pudotuskaaviolla (ns. supercross-kaavio). Rata on lyhennetty 

versio, normaalista, motocrossrata. 

 

Kilpailussa ajetaan kaksi luokkaa: MX Open (yhdistetty MX1 / MX2), sekä 

MX125. 

 

MX Open ajetaan pudotuskaaviona siten, että aika-ajoista 38 parasta pääsee 

mukaan pudotuskaavioon. 

 

MX125 luokassa aika-ajojen 20 parasta pääsevät suoraan finaaleihin, joita 

ajetaan kaksi kappaletta. Voittaja ratkeaa kahden finaalin yhteistulosten 

perusteella. 

 

HUOM! SM-viikon kilpailu aiheuttaa myös poikkeusjärjestelyjä 2.-3.7.2022 

Salossa ajettavan MX-Liigan osalta. 

 

Salon MX-Liigan osakilpailu tullaan ajamaan "käänteisessä järjestyksessä", eli 

TOP250 ja MXQUAD -luokat ajetaan poikkeuksellisesti lauantaina ja 

junioriluokat sunnuntaina. Tässä syynä on se, että SM-viikon tapahtuma 

Kavilannummella jatkuu aina kello 21:00 asti pienoisautojen osalta ja YLE:n 

kuvaus- ja lähetyskalusto on rata-alueella myöhäiseen iltaan asti. Varikko 

tullaan todennäköisesti avaamaan kilpailijoille vasta lauantaiaamuna, mutta 

mm. yöpymispaikka pyritään järjestämään rata-alueen lähettyviltä, vaikka 

varikolle ei perjantaina vielä pääsisikään. Tiedotetaan, kunhan asiat 

tarkentuvat. 

  

Naisten MXQUADW SM 
Kuten aiemmin on tiedotettu, myös naisten MXQUADW-luokka on kaudella 

2022 SM-luokka. Tämä on myös nyt löytänyt totetusmallinsa, sillä kilpailijoita 

ko. luokassa on hyvin vähän, MXQUADW ole itsessään ns. elinkelpoinen. Näin 

ollen Lajiryhmä päätyi ratkaisuun, että MXQUADW-luokan SM-pisteet 

lasketaan normaalien kilpaerien rinnalla, mutta itse kilpailuissa luokkaa ei 

erikseen ajeta. Näin ollen naiset kilpailevat normaalisti joko MXQUAD SM tai 

MXQUADV35 Suomen Cupissa. Tällä hetkellä MXQUAD-luokkien kilpailijat 

voidaan ajattaa yhdessä lähdössä, mikä näin olleen mahdollistaa MXQUADW-



 

luokan SM-pisteiden laskennan oikeudenmukaisesti. Alla ote sääntökirjasta: 

 

"Kausi 2022 on siirtymä kausi ja SM MXQUADW luokan pisteet lasketaan 

erikseen ja tulokset löytyvät SML:n MX lajiryhmän sivuilta. Pisteet lasketaan 

031.12 säännön mukaan. Luokassa ei jaeta erillisiä kilpailukohtaisia palkintoja 

vaan mestaruuspalkinnot jaetaan kauden päättyessä SML:n palkintojenjako 

gaalassa." 

  

MXC/B-nousupisteet 
Kaudelle 2022 tehtiin sääntömuutos, että nousupisteet ovat kumulatiivisia, 

eivätkä nollaudu vuodenvaihteessa. Tämä muutos laitettiin jo täytäntöön niin, 

että mahdolliset nousupisteet ovat kertyneet kaudesta 2020 eteenpäin. Motti ei 

tätä nykysääntöä kuitenkaan suoraan tue, joten lajiryhmän sivuilla on nyt excel-

taulukko, missä nuo mahdollisesti kertyneet nousupisteet näkyvät. 
 

 


