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RATALAJIRYHMÄ KOKOUS 2/2016
TAMPERE 11.11.2016 KLO 15.00, ABC LAHDESJÄRVI
LÄSNÄ: Tomi Reima (TR), Mika Laukkanen (ML), Petteri Pohjola (PP)
PÖYTÄKIRJA
1. Speedwayn pariajon SM-finaali 2017
Kuten lajiryhmä oli lajipäivässä ilmoittanut, halutaan pariajolle hakea SM-arvoa vuodelle 2017. Sitovia
ilmoittautumisia oli pyydetty kerhoilta 11.11.2016 mennessä, ja mikäli niitä olisi riittävästi, tultaisiin
hallitukselle esittämään arvon palauttamista. Kokouksen alkuun mennessä ilmoittautumisia oli tullut
seitsemältä kerholta: Porin MK, Hyvinkään MK, Helsingin MK, Kuusankosken MMK, Seinäjoen MK,
Varkaus Racing Team ja Salpausselän MK.
LISÄYS 12.11.2016: Määräaikaan ilmoittautumisia tuli em. seitsemän kappaletta, lajiryhmä hakee pariajolle
SM-arvoa vuodelle 2017. Nämä mainitut kerhot ovat myös etuasemassa osallistua kyseiseen kilpailuun,
mikäli sellainen järjestetään.

2. Kilpailutapahtumien aikataulutus tulevaisuudessa
Keskusteltiin nykyisen aikataulutuksen muuttamisesta ja rakennettiin uusi perusohje kerhoille jaettavaksi ja
syksyn sarjakokouksessa käsiteltäväksi.

3. Jääspeedwayn sarjatoiminta talvella 2016-2017
Lajiryhmän mielestä julkisuudessakin esitelty sarja on hienoa aktivoitumista kerhotoiminnassa, mutta
lajiryhmän kanta on, että kyseinen kilpailusarja ei täytä jäsentenvälisen kilpailun määritelmää
Urheilusäännöstön mukaisesti, mikäli kilpailu ajetaan eri joukkueiden välillä. Henkilökohtaisina kilpailuina
järjestetyssä sarjassa emme näe mitään ongelmaa. Asiaan pyydetään myös liiton hallituksen kanta.

4. Kokouspöytäkirjojen esillepano
Lajiryhmän uusiutuneen kokoonpanoon tietoon saattaminen Moottoriliiton internet-sivuille on PP tehtävä.
PP myös vastaa tästä eteenpäin, että kokousten pöytäkirjat ilmestyvät viime vuosien tapaan riittävän
nopeasti kaikkien nähtäville Moottoriliiton sivuille ratalajiryhmän omaan osioon.
Uuden lajiryhmän toiminnan päästyä nyt käyntiin, jatketaan kokouksiin liittyen myös kyselyjä aktiivisilta
kerhoilta aina uuden kokouksen alla käsiteltäväksi haluttuihin asioihin liittyen.

5. Tuomaritoiminta 2017
Kaikille tuomareille ja tuomariksi haluaville lähetetään kysely, jonka avulla selvitetään heidän kytkökset eri
kerhoihin ja kuljettajiin saaden samalla selville heidän mahdollinen esteellisyytensä toimia tuomarina esim.
SM-liigassa, SM-finaaleissa tai muissa kilpailuissa.
Kyselystä tulleen materiaalin perusteella lajiryhmä tekee tuomariluokitukset eri lajeihin ja tasoille, jonka
jälkeen tuomarit velvoitetaan osallistumaan tiettyyn määrään tehtäviä kauden aikana sekä lajiryhmän
määrittämään tuomarikoulutukseen.

6. Ratojen katsastaminen speedwayssa
Ensi vuodelle tulevien radan turvallisuuteen liittyvien sääntömuutosten seurauksena kaikilla
speedwayradoilla tullaan pitämään ennen radan ensimmäistä kilpailua turvallisuuskatselmus.
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7. Sääntötyö
Käytiin läpi ratalajien 071 sääntökirjaa ja tehtiin siihen päivityksiä. Kun työ saadaan päätökseen, pyydetään
kirjaan hallituksen hyväksyntä. Sarjasäännöt hyväksytetään edelleen sen jälkeen, kun niistä on päästy
ensin osallistuvien kerhojen kanssa sopuun.

8. Eri lajit
 Speedway
i. Sarjakokous tulossa 19.11. marraskuuta
 Maarata
i. Tarvitsee lajivastaavan, ei ilmoittautuneita halukkaita asian julki tekemisestä huolimatta.
 Jääspeedway
i. Janne Vilponen on uusi lajivastaava.
ii. Järjestetään leiri joulukuun alussa, tiedote jo jaettu.
 Flat track
i. Tarvitsee lajivastaavan, ei ilmoittautuneita halukkaita asian julki tekemisestä huolimatta.

9. Ratalajiryhmän tiedotus
Tilanne on tällä hetkellä se, että Matias Hirsimäki on yksin tiedotusvastaavana vastaamassa melko laajasta
kokonaisuudesta. Lajiryhmän päätöksellä Hirsimäen avuksi ja helpotukseksi rakennetaan ohjeet, kuinka ja
millä aikavälillä mistäkin asioista tulisi tiedottaa.
Ratalajiryhmällä ei ole omaa Facebook-sivua, viralliset tiedotuskanavat ovat edelleen sähköposti ja
speedway.fi sivuston uutiset, joissa allekirjoittajana on Ratalajiryhmä/SML.
Moottoriliiton internet-sivuilla ratalajien omassa osiossa on myös mahdollisuus antaa palautetta ja esittää
kysymyksiä suoraan lajiryhmän jäsenille. Vuoden 2016 aikana 12. marraskuuta mennessä tulleisiin
molempiin kysymyksiin oli annettu vastaus 12 tunnin kuluessa kysyjän ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.

Puheenjohtaja TR päätti kokouksen kello 19.40

Tomi Reima
lajipäällikkö

Petteri Pohjola
sihteeri

