Motocross-lajiryhmä tiedottaa 2017/03
Motocrossin TOP250 -lajisääntöön muutos
Motocrossin TOP250 -lajisääntöön on tehty muutos kohtaan 042.3 KILPAILIJAT ja kohtaan 042.9
LUOKITTELUPISTEET. Myös ko. lajisäännön numerointi muuttui samalla (042 à 049). Päivitetty
lajisääntö à 049 Motocrossin TOP250 2017 1.1, 2.3.2017.
Muutoksen johdosta A-luokiteltua kilpailijaa ei rajata kilpailun ulkopuoliseksi kilpailijaksi.
Muutoksen johdosta TOP250-luokan kilpailuista ei saa luokittelupisteitä. Lajiryhmä päättää kauden
päätteeksi siitä, ketkä luokittelemattomat kilpailijat nostetaan MXA-luokkaan kilpailujen tason ja
ajajan oman halukkuuden mukaan ja tiedottaa nousijat SML:n tiedotteella.
Ko. muutoksista johtuen myös 031 Motocross -lajisääntöön on tehty vastaavat muutokset.
Päivitetty lajisääntö à 031 Motocross 2017 1.1, 2.3.2017.

Rataluokitukset kuntoon ajoissa
Lajiryhmä muistuttaa, että lajisäännön mukaisesti SML:n ja sen jäsenseurojen ensisijaisena
tavoitteena on pitää huolta siitä, että ratojen turvallisuus on otettu huomioon kilpailijoiden,
yleisön ja toimitsijoiden kannalta mahdollisimman hyvin.
Kilpailuja järjestävien kerhojen radat on oltava lajiryhmän tai sen valtuuttaman tahon
tarkistuttamia ja luokittelemia, rataluokitus on voimassa kolme (3) vuotta. Mikäli rataa muutetaan
tai ko. lajisäännön osa muuttuu, tulee rata siltä osin hyväksyttää uudestaan lajiryhmällä. Jos radan
luokittelu on mennyt umpeen tai se puuttuu, ratatarkistus / -luokitus tulee suorittaa vähintään
yhtä kuukautta (1 kk) ennen kilpailua.
Rataluokitusta varten kerhon tulee lähettää ennakkoon lajiryhmälle ratakartta / -suunnitelma,
joiden avulla radasta selviää mm. muoto, profiili, pituus, keskituntinopeus, minimileveys,
hyppyreiden sijainnit, ratatuomareiden paikat, lähtöpaikka, lähdönodotusalue, maali.
Ratatarkastuksessa kunnostettu rata käydään läpi paikan päällä lajiryhmän ja kerhon edustajan
kanssa. Lajiryhmä kirjaa luokitusraporttiin rataa koskevat asiat sekä mahdolliset muutosvelvoitteet
ja -kehotukset, jotka pitää olla kunnossa ennen ko. kilpailua.
Kerhojen tulee myös varmistua siitä, että rata-alueen varikolla on kaikkien nähtävillä
turvallisuusohje. Käytössä voi olla MX Safetyn ratakilpi tai sen sisältöä vastaavat tiedot sisältävä
ohjetaulu.

Ohjeistus radanrakentajille
Lajiryhmän ohjeistus radanrakentajille, katso nettisivu: Suomen Moottoriliitto à Säännöt à
Motocross à Motocross-lajiryhmän ohjeistus radanrakentajille 2017, 1.0.

Motocross-kilpailukalenterin päivitys 28.2.2017
Motocross-kilpailukalenteri 2017 on päivittynyt, katso nettisivu: Suomen Moottoriliitto, lajiryhmä
ja tiedotteet à motocross-lajiryhmä tiedottaa - kilpailukalenteri 28.2.2017.

Kansallinen motocross-kilpailu 23.4.2017 Salossa
Salon Moottorikerho ry & Salon Moottoriseura ry järjestävät kansallisen motocross-kilpailun
Kavilanummen motocross-radalla (Salo) 23.4.2017. Sunnuntain kilpailuluokkina ovat MX65-,
MXC/B-, MXC/A- ja MXJ-luokka.

Sipoon ja Hyvinkään kilpailuun lisäluokka
Sekä Sipoossa lauantaina 29.4.2017 että Hyvinkäällä lauantaina 13.5.2017 ajetaan
formaattiluokkien lisäksi myös SM MXATV & Suomen Cup MXATV V35-luokan osakilpailu.

Kuopion motocross-liigan osakilpailu 1. - 2.7.2017 poikkeavalla formaatilla
Kuopion Moottorikerho ry:n järjestämä motocross-liigan kilpailu 1. - 2.7.2017 ajetaan poikkeavalla
formaatilla Heinjoen motocross-radalla (Kuopio). Lauantain kilpailuluokkina ovat MXH-, MX125,
MXB-, SM MXATV- & Suomen Cup MXATV V35-luokka. Sunnuntain kilpailuluokkina ovat MX65-,
MXC/B- ja Suomen Cup MXD-luokka.

Pohjoismaiden mestaruuskilpailu 14. - 16.7.2017 Ruotsissa
Varbergs Motorklubb (Ruotsi) järjestää Pohjoismaiden mestaruuskilpailun (Nordic Championship
Motocross 2017) 14. - 16.7.2017. Kilpailuluokkina ovat MX85-, MXD-, MX125-, MX2- ja MX1luokka.

Tornion motocross-liigan osakilpailu 1. - 2.7.2017 poikkeavalla formaatilla
Polar Cross Moottorikerho ry:n järjestämä motocross-liigan kilpailu (= pohjoisen kierros) 15. 16.7.2017 ajetaan poikkeavalla formaatilla Kaakamon motocross-radalla (Tornio). Lauantain
kilpailuluokkina ovat MXH-, MX125, MXB-, SM MXATV- & Suomen Cup MXATV V35-luokka.
Sunnuntain kilpailuluokkina ovat MX65-, MXC/B-, Suomen Cup MXD- ja MX TOP250-luokka.

Pohjoisen kierroksen 2017 viikkokilpailu 19.7.2017
Ylä-Savon Moottorikerho ry järjestää pohjoisen kierroksen 2017 osakilpailun Parkatin
Moottoriurheilukeskuksessa (Iisalmi) keskiviikkona 19.7.2017. Aamupäivällä ajetaan MX65-,
MXC/B- ja MXD-luokan kilpailu. Iltapäivällä ajetaan MX TOP250-luokan kilpailu.

Raahen motocross-liigan osakilpailu 1. - 2.7.2017 poikkeavalla formaatilla

Oulun Moottorikerho ry:n & Steelcross ry:n järjestämä motocross-liigan kilpailu (= pohjoisen
kierros) 22. - 23.7.2017 ajetaan poikkeavalla formaatilla Hummastinvaaran motocross-radalla
(Raahe). Lauantain kilpailuluokkina ovat MXH-, MX125, MXB-, SM MXSV-luokka. Sunnuntain
kilpailuluokkina ovat MX65-, MXC/B-, Suomen Cup MXD- ja MX TOP250-luokka.

Motocross-liigan uusi osakilpailu Orimattilaan 16. - 17.9.2017
Orimattilan Moottorikerho ry järjestää motocross-liigan osakilpailun Ollosten motocross-radalla
(Orimattila) 16. - 17.9.2017. Lauantain kilpailuluokkina ovat MX65-, MXC/B- ja Suomen Cup MXDluokka. Sunnuntain kilpailuluokkina ovat MXH-, MX125- ja MXB-luokka.

Motocross-kauden 2017 parhaat kilpailujärjestäjät
Lajiryhmä valitsee motocross-kaudelta 2017 parhaan kilpailujärjestäjän sekä SM- / Suomen Cup osakilpailun järjestäjistä että motocross-liigaan osakilpailun järjestäjistä.
Kauden 2017 paras SM- / Suomen Cup -osakilpailun järjestävä kerho palkitaan kilpailukauden
päätteeksi, lisäksi ko. järjestävä saa valita kauden 2018 kilpailukalenterista haluamansa
kilpailuformaatin (SM- / Suomen Cup -osakilpailu tai motocross-liigan osakilpailu) ja lajiryhmän
laatimasta kilpailukalenterista kilpailun ajankohdan.
Kauden 2017 paras motocross-liigan osakilpailun järjestävä kerho palkitaan kilpailukauden
päätteeksi, lisäksi ko. järjestävä saa valita kauden 2018 kilpailukalenterista haluamansa
kilpailuformaatin (SM- / Suomen Cup -osakilpailu tai motocross-liigan osakilpailu).

Seuraavat motocross-lajiryhmän kokoukset
Lajiryhmän seuraavat kokoukset pidetään 9.5.2017 ja 13.6.2017.
Motocross-lajiryhmä
www.moottoriliitto.fi/lajit/motocross/lajiryhma
mx.lajiryhma@moottoriliitto.fi
Suomen Moottoriliitto
www.moottoriliitto.fi

