Motocross-lajiryhmä tiedottaa; Motocross-lajipäivä 28.10.2017
Parhaat kilpailunjärjestäjät kaudella 2017
Motocross-lajiryhmä valitsi motocross-kaudelta 2017 parhaan kilpailujärjestäjän sekä SM- /
Suomen Cup -osakilpailun järjestäjistä että motocross-liigan osakilpailun järjestäjistä.
•
•

Paras SM- / Suomen Cup -osakilpailujärjestäjä on Alavuden Seudun Moottoriurheilijat
Paras motocross-liiga osakilpailujärjestäjä on Orimattilan Moottorikerho

Kauden 2017 paras SM- / Suomen Cup -osakilpailun järjestävä kerho saa valita kauden 2018
kilpailukalenterista haluamansa kilpailuformaatin (SM- / Suomen Cup -osakilpailu tai motocrossliigan osakilpailu) ja motocross-lajiryhmän laatimasta kilpailukalenterista kilpailun ajankohdan.
Vastaavasti kauden 2017 paras motocross-liigan osakilpailun järjestävä kerho saa valita kauden
2018 kilpailukalenterista haluamansa kilpailuformaatin (SM- / Suomen Cup -osakilpailu tai
motocross-liigan osakilpailu).

Oleellisimmat sääntömuutosehdotukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaudella 2018 sallitaan 250 cc 2t -mootoripyörillä kilpaileminen MX2 SM-luokassa
MXV-luokkiin ei ole tulossa muutoksia kaudelle 2018, eli MXV-luokat jatkavat tämän
kauden mukaisesti ikäluokissa MXV35, MXV45 ja MXV55.
MXD-luokan alaikäraja nousee vuodella ja on 13 vuotta
MXD-luokassa ei saa kilpailla MXC-luokan kalustolla
MXB-luokan alaikäraja 16 vuotta
TOP250-luokan alaikäraja laskee vuodella ja on 13 vuotta
13-15-vuotias MXC-luokan kilpailija voi ajaa saman kauden aikana sekä MXC-luokkansa
että MX125-luokan kilpailuja niin halutessaan, mutta ei kuitenkaan saman
kilpailupäivän aikana
14-15-vuotias MXC/B- ja MXC/A-luokan kilpailija voi ajaa saman kauden aikana sekä
oman MXC-luokkansa, että MXJ-luokan kilpailuja niin halutessaan, mutta ei kuitenkaan
saman kilpailupäivän aikana
Luokittelupisteraja on pudotettu 30 pisteeseen MXC/B- ja MXJ-luokissa
MXB-luokassa kuljettaja voi anoa luokitusta MXA-luokkaan saatuaan 30
luokittelupistettä täyteen. Kaikki yli 79 luokittelupistettä saman kauden aikana
saavuttaneet kilpailijat luokitellaan kauden lopuksi MXA-luokkaan
MXC/A-luokan kuljettajilla on oikeus osallistua MXC/B-luokan motocross-liigan
kilpailuihin niin halutessaan. MXC/A-luokan kilpailijat ajavat samassa lähdössä, mutta
heille tulee omat tulokset

Luokittelemattomilla kilpailijoilla on oikeus osallistua SM-kilpailuihin seuraavasti
Kaudella 2017 kokeiltiin MXC/B-luokassa aiempaa laajempaa SM-kilpailun osallistumisoikeutta ja
kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia. Kaudelle 2018 sama käytäntö laajennetaan koskemaan myös
MXJ- ja MXB-luokkia.

MXC/B-luokka:
• MXC/B-luokan yksittäisen motocross-liigan osakilpailun yhteispisteissä kauden aikana
sijoilla 1-30 olleet kilpailijat saavat osallistua sekä MXC/A-luokan SM-kilpailuihin että
MXC/B-luokan kilpailuihin ko. kauden aikana.
MXJ-luokka:
• MXJ-luokan yksittäisen Suomen Cup-osakilpailun yhteispisteissä kauden aikana sijoilla 1-30
olleet kilpailijat saavat osallistua sekä MX1- / MX2-luokan SM-kilpailuihin että MXJ-luokan
kilpailuihin ko. kauden aikana.
MXB-luokka:
• MXB-luokan yksittäisen motocross-liigan osakilpailun yhteispisteissä kauden aikana sijoilla
1-30 olleet kilpailijat saavat osallistua sekä MX1- / MX2-luokan SM-kilpailuihin että MXBluokan kilpailuihin ko. kauden aikana.

Lippumerkit
Lippumerkkien osalta on tehty pieni muutos, jonka myötä suomalainen sääntö on jatkossa
identtinen kansainvälisen kattojärjestö FIM:n säännön kanssa.
• Harjoitusajossa tapahtuneesta heiluvan keltaisen lipun ja / tai ensiapulipun noudattamatta
jättämisestä rangaistuksena on kilpailun johtajan päätöksellä kymmenen sijan pudotus
aika-ajon sijoitukseen.
• Keltaisen lipun, heiluvan keltaisen lipun ja ensiapulipun vaikutusalue alkaa lipun kohdalta ja
jatkuu onnettomuuskohtaan saakka.
• Mikäli onnettomuuskohdassa näytetään paikallaan olevaa keltaista lippua, heiluvaa
keltaista lippua ja/tai ensiapulippua, tulee kilpailijoiden noudattaa vahvinta lippua. Em.
lipuista vaikutukseltaan vahvin on ensiapulippu, heiluva keltainen lippu on seuraavaksi
vahvin ja paikallaan oleva keltainen lippu viimeisenä.

Kilpailuformaatit 2018
SM-viikonloppu (alustavassa kalenterissa 6 osakilpailua):
Lauantai:
MXV55, MXV45, MXV35 ja MXJ = Suomen Cup
SM MXSV tai SM MXATV = Suomen mestaruus & MXATV V35 = Suomen Cup
(ko. luokat vuorottelevat)
Sunnuntai:
SM MXC/A, SM MX2 ja SM MX1 = Suomen mestaruus
Motocross-liigan viikonloppu (alustavassa kalenterissa 6 osakilpailua):
Lauantai:
MX65 ja MXC/B = motocross-liiga, MXD = Suomen Cup
Sunnuntai:
MXH, MX125 ja MXB = motocross-liiga
TOP250 -sarja (alustavassa kalenterissa 4 osakilpailua):
Mahdollisuus järjestää yksipäiväisenä tai kaksipäiväisenä ja ottaa mukaan vapaavalintaisesti muita
luokkia. Kilpailukalenteri kaudelle 2018

Kilpailukalenterin suunnittelun perustana on ollut ja on edelleen se, että odotetaan kansainvälisen
kalenterin (MM- ja EM-kilpailut) valmistuminen riittävällä varmuudella.
SM-kilpailuista pyritään järjestämään mahdollisimman tasokkaat niin kilpailullisesti, kuin myös
järjestelyjen puolesta. Tämä edellyttää sitä, että kaikille kansainvälisiin sarjoihin osallistuville
kilpailijoille luodaan mahdollisuus ajaa Suomen mestaruudesta. Toisaalta kansainvälisiin sarjoihin
kokeilemaan haluavan kuljettajan on mahdollista lähteä maailmalla, vaikka ajaisikin pääsarjanaan
SM-sarjaa.
•
•
•

Kilpailujen taso nousee parhaiden urheilijoiden ollessa mukana
Kilpailuiden järjestelyjen taso nousee kun kerhot kilpailevat järjestelyistä
Kansainvälisen tason urheilijoille luodaan mahdollisuus saada näkyvyyttä Suomessa

Kalenteri kaudelle 2018 on tässä vaiheessa auki muutamilta osiltaan:
• Suomen EM-karsintaosakilpailu (EMX65 ja EMX85)
Kalenteri lukitaan viimeistään joulukuussa 2017, jonka jälkeen suunnitellut kilpailut julkistetaan
kerhoille haettaviksi. Lopullinen kalenteri järjestäjineen julkistetaan tammikuun 2018 aikana.

Motocross-lajiryhmän kokoonpano kaudella 2018-2019
Nykyinen lajipäällikkö Arto Jokinen jää pois tehtävästä kauden 2017 jälkeen ja uutena
lajipäällikkönä jatkaa Simo Merilä. Uuden ryhmän kokoonpano ja vastuualueet julkaistaan Merilän
toimesta joulukuun aikana.
Jokinen kiittää kerhoja hyvästä työstä kuluneiden kolmen vuoden aikana ja erityiskiitos
lajiryhmälle, joka on tehnyt hyvää työtä.
”On ollut ilo työskennellä tämän ryhmän kanssa. Kasassa on ryhmä, joka on sitoutunut hyvin ja
jossa on laaja-alaisesti osaamista ja näkemystä. Jokaisen vastuualueen kantaja on hoitanut
tehtäviänsä suurella sydämellä. KIITOS, kuittaa Jokinen”
Lajipäivän täydellinen aineisto on luettavissa osoitteessa
http://www.moottoriliitto.fi/lajit/motocross/lajiryhma/ > Motocross Lajipäivä
28.10.2017 (pdf tiedosto)

Seuraavat motocross-lajiryhmän kokoukset
Lajiryhmän seuraava kokous pidetään 12.12.2017.
Motocross-lajiryhmä
www.moottoriliitto.fi/lajit/motocross/lajiryhma
mx.lajiryhma@moottoriliitto.fi
Suomen Moottoriliitto
www.moottoriliitto.fi

