Ratatarkastusraportti

Radan tiedot
Radan nimi
Sipoon motocrossrata

Sijainti
Sipoo

Radan omistaja / käyttäjä

Puhelinnumero / fax / e-mail

Sipoon moottorikerho Ry
Osoite
Öljytie 618
04131 Sipoo

Tarkastusajankohta
09.06.2015

Tarkastaja
Petri Niemelä

Kerhon edustajat
Alex Wiik ja Fred Henriksson
Radan materiaali
Hiekka

Radan pituus

Ratatuomareiden paikat / lukumäärä

Ratavarikko

22 kpl

Ratavarikko erotettu radasta maavallilla. Kilpailussa suositellaan lisäksi aitaa.

Lähtöpuomi / mekanismi / puomien lukumäärä

Lähtösuoran pituus

Mekaaninen laukaisu, puomeja 40 kpl

noin 120m

Lähdönodotusalue

Lämmittelyrata / -alue

Lähtöpuomien läheisyydessä

Kilpailuissa lämmittelyratana toimii pienten rata

Varikkotilat m² / materiaali
Murske

1500m

Pukuhuonetilat
Ei

Suihkujen lukumäärä / kylmä, kuuma vesi
Ei

Radan min. leveys
5m

Painepesurin käyttö varikolla
luvallista pesupaikalla

Ratatarkastuksen tavoite
Ratatarkastuksen tavoitteena on tarkistaa motocross rata ja varmistaa että rata vastaa kulloinkin voimassa
olevia Moottoriliiton motocross radoille annettuja määräyksiä. Ratatarkastus on voimassa kolme vuotta
tarkastuksesta eteenpäin. Mikäli radalla tehdään merkittäviä muutoksia kolmen vuoden sisällä
tarkastuksesta, tulee ratatarkastus suorittaa uudelleen ennen seuraavaa kilpailua.
Raporttia lukevien toivotaan huomioivan, että ratatarkastus on tehty tiettynä ajankohtana ja kaikki radat
muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Ratatarkastuksen tarkoituksena 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.
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Yhteenveto havainnoista
Sipoon Moottorikerho Ry:n (SiMK) motocross-radan ratatarkastus suoritettiin 09.06.2015 10 :30 – 12 :00.
Paikalla SiMK edustajina oli Alex Wiik ja Fred Henriksson. Ratatarkastuksen suoritti Petri Niemelä.
Ratatarkastus suoritettiin kävelemällä rata läpi, radan ajosuuntaan. Tarkistuksessa varmistettiin että rata on
voimassaolevien sääntöjen mukainen, samalla kiinnitettiin erityistä huomiota lippupisteiden sijoitteluun ja
turva-alueisiin.
Lippupisteet on sijoitettu sellaisiin paikkoihin että kuljettajien on helppo havaita liputus. Samassa yhteydessä
kiinnitettiin huomiota myös lippumiesten turvallisuuteen. Kahden lippupisteen kohdalla mietittiin olisiko
mahdollista siirtää lippupistettä hiukan kauemmaksi radasta. Näissäkin kohdissa kuitenkin sääntöjen
edellyttämä 2m turvaetäisyys toteutui.
Radan keskialueilla ja reunoilla on hyvät turva-alueet, ei ole isoja kiviä eikä muitakaan kiiteitä rakenteita.
Radan tarkastuksessa todettiin, että kaikki on pääsääntöisesti sääntöjen mukaisesti toteutettua. Radalla oli
kaksi sellaista kohtaa, joissa hyppyreiden välinen etäisyys oli sen verran lyhyt, että kyseessä on sääntöjen
vastainen kaksoishyppyri tai kolmoishyppyri. Toinen kohdista on sellainen, missä on jo valmiiksi kaksi
vaihtoehtoista linjaa, joten kilpailuissa voidaan käyttää sääntöjen mukaista vaihtoehtoa.
Toisessa kohdassa kyttyrät ovat sen verran korkeita, että ne ylittävät 80cm rajan, joten ne tulkitaan
hyppyreiksi. Kun kohdan muuttaa niin, että kilpailussa pohjalta harjalle korkeusero on alle 80cm, ei kohta ole
ristiriidassa sääntöjen kanssa.
Varikolla on pesupaikka, johon mahtuu kymmenen pesupistettä. Pesupaikalle on saatavissa myös sähköä
pesureille.
Erityishuomiona haluan tuoda vielä esille erittäin yksityiskohtaisen ratakartan sekä pelastusreittien
dokumentoinnin karttaan. Dokumentaatiosta selviää radan muoto, lippupisteiden sijainti sekä pelastusreitit.
Kun havaitut kaksi kohtaa on muutettu sääntöjen mukaiseksi, täyttää rata ja rata-alue Moottoriliiton
Motocrossratojen taso 2. vaatimukset.
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Korjauskehotus 1, kaksilinjainen suora

Tällä suoralla radalle on tehty kaksi rinnakkaista ajolinjaa, joista vesemmanpuoleinen on ns. aaltosuora.
Aallon harjalta montun pohjalle mitattu korkeus oli tarkastushetkellä alle 80cm, joten kyseessä on aaltosuora.
Oikean reunan ajolinjassa kyse on ns. supercross tyylisestä hyppysuorasta joka ei ole motocross-kilpailuissa
sallittu. Sääntöjen mukaisesti hyppyrin alastulon ja seuraavan hyppyrin lähdön välisen etäisyyden tulee olla
vähintään 30m.
Vasemman puolen linjan leveys on sääntöjen mukainen, mutta kilpailuissa tulee kiinnittää huomiota
sääntöjen vaatimaan 2m turva-alueeseen. Jotta turva-alue toteutuu, tulee radan oikean reunan
hyppysuoran hyppyreiden vasemman puoleisia reunoja loiventaa niin, että siinä ei ole jyrkkää reunaa.
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Sivukuvasta näkyy hyvin molempien ajolinjojen erot ja hyppyreiden korkeudet. Kuvassa taaempana näkyvät
hyppyrit ovat edellisen kuvan oikeassa reunassa olevan hyppysuoran hyppyreitä. Mikäli oikean reunan
hyppyreitä halutaan käyttää kilpailussa tulee hyppyreiden välimatkaa kasvattaa niin, että hyppyrin
alastulosta seuraavan lähtöön on minimissään 30m.
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Korjauskehotus 2, kurvissa olevat hyppyrit

Kurvissa olevien kyttyröiden harjan ja pohjan välinen etäisyys ylitti tarkastuksessa 80cm rajan, joten kyseinen
kohta voidaan tulkita kaksois tai kolmoishyppyriksi. Motocross-kilpailuissa kohtaa on muutettava siten, että
80cm korkeusero ei ylity.

Muita huomioita ja havaintoja
Ennen seuraavia kilpailuja SiMK :n olisi hyvä vielä miettiä kuinka ajanotolle järjestetään hyvä paikka.
Ajanoton olisi hyvä olla lähellä maaliviivaa sekä samaan aikaan sellaisessa paikassa mistä näkee
lähtöpuomin.

Lajiryhmän puolesta

11.06.2015 Petri Niemelä
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