Motocrossin lajiryhmä tiedottaa 6/2016: Kerhojoukkuekilpailu, MXH, kilpailukalenteri
2017
Motocrossin lajiryhmä tiedottaa kerhojoukkuekilpailun uudesta formaatista, MXHluokan alkuperäisestä tarkoituksesta ja ”jäähylle” laitettavista kuljettajista,
kilpailukalenterin 2017 laadintaperiaatteista sekä lajipäivästä.
- Vantaan Moottorikerho (VMK) isännöi kerhojoukkueiden kilpailua viikonloppuna 17.-18.
syyskuuta. Perinteiden mukaisesti kilpailussa ratkaistaan ”isojen pyörien” Suomen mestaruus
sekä MXC-luokkien mestaruus. Ensimmäistä kertaa samana viikonloppuna ajetaan myös
MX65-luokan ja veteraanien epäviralliset joukkuekilpailut.
VMK vastaa kilpailun järjestämisestä, aikataulusta, ilmoittautumisista jne. MX65 ja veteraanit
ajavat lauantaina harjoitukset sekä kilpaerät. SM-luokat ajavat lauantaina harjoitukset ja
karsintaerät. Sunnuntaina ajetaan MXC- ja SM-luokkien harjoitukset sekä kilpaerät.
MXC- ja SM-kerhojoukkuekilpailun viime vuoden 20 ensimmäistä joukkuetta ajavat
sijoitukseen perustuvilla numeroilla, jotka on julkaistu Suomen Moottoriliiton nettisivulla
motocrossin lajiryhmän toimesta. Muiden joukkueiden numerot tiedotetaan myöhemmin
VMK:n toimesta.
www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/1322/2016_kerhojoukkuenumerointi.pdf
- MXH-, eli harrasteluokan alkuperäinen tarkoitus oli ja on yhä edelleen tarjota kilpaluokka
sellaisille ajajille, jotka ovat puhtaasti harrastetason kuljettajia. Menestystä esimerkiksi SM- tai
Suomen Cup -luokissa niittäneet eivät ole oikeita kuljettajia luokkaan - koskee myös
veteraaneja. Toki ns. karenssiaika on olemassa, eli kun viimeisestä MXB-luokan kilpailusta on
vähintään 3 vuotta tai MXA-luokan kilpailusta on vähintään 10 vuotta, on kilpailija oikeutettu
osallistumaan MXH-luokan kilpailuun.
Seuraavat kuljettajat eivät voi enää lajiryhmän päätöksellä osallistua MXH-luokan kilpailuihin
tällä kaudella:
- Marko Laaksonen
- Jari Kolhonen
- Jonas Riikonen
- Mika Aatrokoski
- Joni Kuivalainen
- Mauri Mäkinen
- Antti Rannikko
- Motocrossin kotimaisen kilpailukalenterin 2017 laadinnassa pohjana on aiempien vuosien
tapaan kansainvälisten kalentereiden huomioiminen, jotta ulkomailla kilpailevilla kuljettajilla
olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet osallistua SM- ja Suomen Cup -sarjoihin. Lähinnä
tämä koskee EM-sarjoissa kilpailevia ajajia. SM- ja Suomen Cup -osakilpailuihin halutaan
kaikki parhaat suomalaiset kuljettajat. Lisäksi heille on kotimaisten yhteistyökumppaneiden
takia kilpailla Suomessa.

SM-sarjassa ja MX-liigassa järjestetään todennäköisesti kuusi osakilpailua tämän vuoden
tapaan.
SM-osakilpailuissa ajojärjestys muutetaan siten, että MXC/A-luokka ajaa ensimmäisenä ja
MX1- ja MX2-luokat vuorottelevat osakilpailukohtaisesti ajovuoroaan ollen joko toisena tai
kolmantena.
Kilpailut julkistetaan haettavaksi vasta vuodenvaihteessa, kun kansainväliset kalenterit on
julkaistu ja ”lukittu”. Lajiryhmä julkaisee alustavia kotimaisia kalentereita jo ennen
vuodenvaihdetta, ensimmääinen viikolla 43.
- Lajipäivä, eli entinen lajiparlamentti järjestetään 29.10.2016, jolloin esitetään ensi kaudelle
mahdollisesti tehtävät sääntöuudistukset ja kilpailuihin tehtävät muutokset sekä väliversio
kilpailukalenterista.
- Porin Moottorikerho on saanut ympäristöluvan Yyterin rata-alueelleen ja järjestää
kansallisen kilpailun lauantaina 27. elokuuta.
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