Motocross-lajiryhmä tiedottaa 27.11.2017
Vuoden tulokas ja Vuoden tulos
”Vuoden tulokas” -palkintoa ei anneta välttämättä tulokkaalle, vaan erinomaisia otteita
osoittaneelle kilpailijalle, jonka tulostaso on noussut merkittävästi.
Lajiryhmä valitsi vuoden 2017 tulokkaaksi Alex Tapion.
Aiemmin palkinnon ovat saaneet; 2013 Lari Jukola, 2014 Teemu Lahtinen, 2015 Roni Kytönen,
2016 Kim Savaste.
”Vuoden Tulos” -palkinnossa painotetaan tulosten tekoa motocross-liigassa, mutta myös muu
merkittävä teko huomioidaan.
Lajiryhmä valitsi vuoden 2017 tulokses-palkinnon saajaksi Saku Mansikkamäen.
Aiemmin palkinnon ovat saaneet; 2014 Sami Klemola, 2015 Kimi Koskinen, 2016 Noora Uro & Ida
Lehto.
Palkittavat julkistettiin ja palkittiin motocross-liigan gaalassa Tampereella 11.11.2017.

Kauden 2018 kilpailukalenterin tilanne
Kilpailuajankohtien osalta kilpailukalenteri kaudelle 2018 lukitaan seuraavassa lajiryhmän
kokouksessa 12.12.2017, jonka jälkeen suunnitellut kilpailuformaatit ajankohtineen julkistetaan
kerhoille haettaviksi. Kauden 2018 lopullinen kalenteri järjestävine kerhoineen lukitaan lajiryhmän
kokouksessa 15.1.2018, asiasta tiedotetaan lajiryhmän tiedotteen yhteydessä.

Kilpailunjärjestäjäinfo 11.2.2018
Lajiryhmä järjestää Vantaalla (Holiday Inn Helsinki - Vantaa Airport) 11.2.2018
motocrosskilpailuiden järjestäjille infotilaisuuden.
Infotilaisuudessa käydään läpi vuoden 2018 linjaukset, sääntömuutokset sekä muita oleellisia
asioita. Tilaisuudessa sovitaan kerhojen edustajien kesken yhteisistä toimintatavoista ja
käytännöistä.
Tilaisuus on pakollinen niille kilpailujohtajille, jotka järjestävät motocross-liigan ja/tai SMosakilpailuita kaudella 2018. Myös muut kilpailuorganisaatioon kuuluvat henkilöt ovat
tervetulleita infotilaisuuteen. Paikalla on myös SM-kilpailuiden valvojat, myös muiden kauden
2018 valvojien toivotaan osallistuvan infotilaisuuteen.
Kilpailujärjestäjien infossa SM-kilpailuiden valvojilla / tuomareilla / kilpailunjohtajilla on
mahdollisuus päivittää samassa yhteydessä A-toimittajalisenssi. Lajiryhmä suosittelee, että myös
yksittäisiä kansallisia kilpailuita harkitsevat kerhot osallistuisivat ko. infotilaisuuteen.

Kilpailijanumeroiden varaus kaudelle 2018
Kaudelle 2018 kilpailijanumerovaraukset voi tehdä SML:n MOTTI-jäsenpalvelun kautta osoitteessa:
https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi/publicStartNumbers. Kilpailijanumerovaraukset
pysyvät samoina vuodelle 2018, joten erillistä vahvistusta ei tarvita. Mikäli kilpailija ei käytä omaa
kaudelle 2017 varattua numeroaan, on siitä tärkeää ilmoittaa ajoissa SML:n toimistolle
osoitteeseen sirpa.rasanen@moottoriliitto.fi.
Lajiryhmä tarkastaa ja poistattaa aiheettomat kilpailijanumerovaraukset kaudelle 2018

MXATV-luokan melutason mittaamisen raja-arvojen muutos kaudelle 2019
Lajiryhmä on saanut Suomen Moottoriliiton kautta ennakkotietoa, jonka mukaan kansainvälinen
kattojärjestö FIM muuttaa kaudelle 2019 MXATV-luokan melutason mittaamisen raja-arvot
vastaaviksi muiden motocross-luokkien kanssa. MXATV-luokan melutason mittaamisen rajaarvojen muutos huomioidaan SML Urheilusäännöstössä 2019.

Kilpailijaluokitukset ja siirrot kaudelta 2017
Lajiryhmä on julkaissut kauden 2017 tulosten pohjalta tehdyt luokitukset ja luokkasiirrot. Lista
luokitelluista ja luokasta toiseen siirretyistä kilpailijoista löytyy lajiryhmän tiedotearkiostosta
otsikolla ”Motocross-lajiryhmä tiedottaa / Kilpailijaluokitukset 23.11.2017”

Seuraavat motocross-lajiryhmän kokoukset
Lajiryhmän seuraavat kokoukset pidetään 12.12.2017 ja 15.01.2018.
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