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 rataluokituspäivitykset 2020 

Taustaa 
1.5. – 1.11.2020 välisenä aikana Motocross-lajiryhmä tarkisti kilpailuiden yhteydessä seuraavat radat. 
Alla lueteltujen ratojen luokitus on voimassa kolme vuotta rataluokitusajankohdasta eteenpäin. 

2020 vuoden aikana päivitetyt rataluokitukset 
 13.7.2020 Karkkila 
 20.7.2020 Tampere 
 3.8.2020 Tornio 
 1.9.2020 Alavus 
 14.9.2020 Imatra 
 21.9.2020 Heinola 
 29.6.2020 Sipoo 
 27.7.2020 Orimattila 
 10.8.2020 Kuopio 
 17.8.2020 Hyvinkää 
 24.8.2020 Rauma 
 7.9.2020 Vantaa 

Ratatarkastuksen tavoite 
Ratatarkastuksen tavoitteena on tarkistaa motocross rata ja varmistaa että rata 
vastaa kulloinkin voimassa olevia Moottoriliiton motocross radoille annettuja mää-
räyksiä. Ratatarkastus on voimassa kolme vuotta tarkastuksesta eteenpäin.  Mikäli 
radalla tehdään muutoksia kolmen vuoden sisällä tarkastuksesta, tulee ratatarkas-
tus suorittaa uudelleen ennen seuraavaa kilpailua. 
 
Raporttia lukevien toivotaan huomioivan, että ratatarkastus on tehty tiettynä ajan-
kohtana ja kaikki radat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Ratatarkastuksen tarkoi-
tuksena ei ole pakottaa rataa pysymään samanlaisena koko tarkastusvälin ajan, 
vaan suosituksenakin on kehittää ratoja parempaan ja turvallisempaan suuntaan 
myös tarkastusten välisenä aikana.  Radan ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan 
kuka radan on milloinkin huoltanut. Näiden huoltohenkilöistä johtuvien pienten 
muutosten takia tarkastuksessa ei oteta tiukkaa kantaa esimerkiksi hyppyreiden 
muotoihin.  
 
Kerhon tulee kiinnittää huomiota myös ratalinjan lähellä oleviin kiviin, kuoppiin ja 
ojiin. Kiinteiden esteiden kuten puiden etäisyys ratalinjasta on oltava vähintään 
kaksi (2.) metriä, aina tilan salliessa kannattaa pyrkiä neljän (4.) metrin turvaetäi-
syyteen.  Kastelujärjestelmän, maassa makaavat, putket tulee olla peiteltynä tai 
tarpeeksi kaukana ratalinjasta. 
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Kerhon vastuulla on varmistaa, että rata täyttää SML:n turvallisuusmääritykset. 
 
 
Motocross-lajiryhmä 
www.moottoriliitto.fi/lajit/motocross/lajiryhma 
mx.lajiryhma@moottoriliitto.fi 
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