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LÄSNÄ LAJIRYHMÄSTÄ: Tomi Reima (TR), Mika Laukkanen (ML), Petteri Pohjola (PP)
LÄSNÄ KERHOISTA: Rami Setälä ja Petteri Koivunen PMK, Jaakko Kujanpää ja Pekka Nieminen
SsMK, Timo Palmi ja Kaj Laukkanen SeMK, Erkki Salonen ja Juha Varjus ja Harri Heikkilä HYMK, Sami
Mulari ja Aarne Mustonen VRT.
PÖYTÄKIRJA
1. Speedwayn SM-liiga 2016
Keskusteltiin kulunut kausi ja käytiin läpi kauden aikana havaitut epäkohdat. Oltiin yksimielisiä, että sarja oli
urheilullisesti hieno ja jännittävä loppuun asti.

2. Speedwayn SM-liiga 2017
Keskusteltiin mahdollisista sääntömuutoksista tulevaan sääntökirjaan. Sovittiin seuraavista muutoksista:
- Muutetaan ulkomaalaisia ajajia koskevia sääntöjä siten, että he muuttuvat joukkueen nimetyksi ajajaksi
vasta ajettuaan kolmannen ottelunsa minkä tahansa joukkueen kokoonpanossa.
- Muutetaan ulkomaalaisia ajajia koskevia sääntöjä siten, että heidän keskiarvonsa muokataan
matemaattisesti, mikäli heillä on tullut välivuosia SM-liigasta. Jo ilmoitettuihin SM-liigan 2017 keskiarvoihin
tehdään näiltä osin tarvittavat muutokset.
- Sovittiin TR esittämä uusittu ajokaavio SM-liigan ajokaavioksi kaudella 2017.
- Keskusteltiin mahdollisen yhteisen kausiohjelman rakentamisesta ja sen avulla rahan keräämisestä. PP
on selvittänyt asiaa kokouksen jälkeen ja toimintamalli on, että asiasta kiinnostuneet tahot voivat ottaa
yhteyttä lajiryhmän jäseniin. Seuraavassa vaiheessa varsinaisen työhaastattelun ja sopimusneuvottelut
hoitaa Kurt Ljungvist (KL)/SML. Kaikki on sovittavissa ja mahdollista, mutta etukäteen selvitettävä.
- Päätettiin järjestää kevään kalenterikokous jo 14.1.2017, että kotimainen kilpailukalenteri olisi selvillä MPmessuihin mennessä helmikuun alussa. Kerhojen toiveena oli, että liitto hoitaisi materiaalin
messuosastolle. PP/KL keskustelun pohjalta kokousta seuraavalla viikolla tämä on mahdollista, mutta MPmessujen suhteen ainoa varma asia on sinne osallistuminen nykyhetken tiedon mukaan.
- Ilmoittautumisaika ensi kauden SM-liigaan umpeutuu 15. joulukuuta. Sarjakokoukseen mennessä
yksikään joukkue ei ollut vielä ilmoittautunut sarjaan. Kokouksessa PMK ja SsMK ilmoittivat
aikomuksestaan osallistua sarjaan. Lajiryhmän esityksenä on viime vuosilta tuttu ajoformaatti kokouksessa
sovituin muutoksin.

3. Muu speedway sarjatoiminta
Käytiin läpi TR ehdotus uudesta speedwayn alasarjasta, jonka tarkoituksena on lisätä kuljettajien
mahdollisuuksia osallistua kilpailutoimintaan.

Puheenjohtaja PP päätti kokouksen kello 14.30
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