
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄPALAVERI



KILPAILUKALENTERI 2019:

SM CUP

8.6 Tervakoski 4.5 Tervakoski
15.6 Espoo 11.5     Forssa
29.6 Jyväskylä 26.5    Kirkkonummi
20.7 Kirkkonummi 16.6 Espoo 
21.7 Kirkkonummi, Joukkue SM 8.9 Nokia 

7.9 Nokia 15.9    Paikka auki
14.9 Paikka auki

X-Trial PM

4.7   Vantaa 24-25.8     Salo



KUN LÄHETÄTTE KILPAILUHAKEMUKSEN JA 

LISÄMÄÄRÄYKSEN LIITTOON NIIN LAITTAKAA 

SAMALLA KOPIO LAJIPÄÄLLIKÖLLE.

LAJIRYHMÄÄ VOI PYYTÄÄ HOITAMAAN 

VALVOJAN JA TUOAMRISTON JÄSENET.



VALMENNUS KAUDELLE 2019:

Valmennuksen koordinaattorit

- Ossi Jahn

- Jussi Haapanen

- Harri Oittinen

Valmennus tapahtumia tullaan järjestämään ympäri Suomea ja niistä tullaan 

ilmoittamaan valmennusryhmät watsupissa ja sml trial lajiryhmä facebook sivulla



SÄÄNTÖMUUTOKSET VUODELLE 2019:

Luokat SM kisoissa:

TR4v > Vanha 40+ 

TR4   > Ajetaan täyteluokkana SM yhteydessä

Muuten luokat samat kuin viimevuonna: TR1,2,3,3j, 5

SM- ja Cup pisteet jaetaan taulukon mukaan:

20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Voittaja 20 pistettä jne



SÄÄNTÖMUUTOKSET VUODELLE 2019:

Luokat cup-kisoissa:

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5j

TR5

TR6j

TR6

TR7j

TR7

TR4 ja TR5j ajaa Cup arvosta



SÄÄNTÖMUUTOKSET VUODELLE 2019:
Ikärajat:

TR1  16 v. -

TR2  12 v. -

TR3 12 v.-

TR3J 12-18 v.

TR4  12 v. -

TR5 12 v. -

TR4v 40 v. -

TR5j,6j,7j          6 -16 v.

TR5,6,7 10 v.-



SÄÄNTÖMUUTOKSET KAUDELLE 2019:

Ajajien on seurattava merkittyä reittiä. 

Ajajan joka poistuu merkityltä reitiltä, on pyrittävä palaamaan 

takaisin reitille poistumiskohdasta. Ajajan poistuessa merkityltä 

reitiltä tarkoituksella tai saadessaan poistumisesta jonkinlaista 

hyötyä tai etua muita ajajia kohtaan, rangaistaan ajajaa 50 

virhepisteellä.



SÄÄNTÖMUUTOKSET VUODELLE 2019:

Ajajan tulee käyttää kypärää aina jaksolla ollessaan, koskee myös 

tutustumista.

Ajajan numeroliivin/paidan on oltava etu ja takapuolelta näkyvissä 

ajettaessa jaksoa. Jaksoon tutustuessa numeroliivi/paita on oltava 

näkyvissä etupuolelta. (tutustuessa, esim takin alta, jaksotuomarin 

tulee nähdä kuka ajaja on kyseessä.)

Cuppi kilpailuissa avustajan ei tarvitse käyttää kypärää                   

(sitä suositellaan).



SÄÄNTÖMUUTOKSET VUODELLE 2019:

5 virhepistettä:

Moottoripyörä sammuu ja kuljettajalla on jalka maassa,

sääntökohtaa noudatetaan vain SM kilpailuissa, koskien tällöin 

kaikkia mukana olevia luokkia.

Ajajan numeroliivi/paita ei ole näkyvissä etu ja takapuolella jaksoa 

ajettaessa.



RATAMESTARILLE TERVEISIÄ HARRASTAJILTA

Jaksojen teossa muistaa että olisi 30%helppoa, 30% sopivaa ja 

30%vaikeaa.

Aika jaksolla etukäteen kellottaa että 1,5min tai 2min riittävä ettei 

mene enska hommiksi tai vastaavasti 15-20s jaksoja.

Jaksojen teossa huomioitava ettei olisi ”kotikuskien” reenijaksoja. 

Kotikisa on kotikisa mutta pidettäisiin kisajaksot kisajaksoina.



Katsastus ohjeet 2019:

Kilpailuun ilmoitetun pyörän voi vaihtaa kilpailupaikalla, kunhan se 

ehditään katsastaa ennen katsastusajan umpeutumista.

Tarkastettavat kohdat:

1) Takaratas pitää olla umpinainen

2) Käsilenkillä oleva tappokatkaisija pitää olla, tarkista toimivuus!

3) Ohjaustangon kiinnikkeet pitää olla suojattu.

4) Tarkista että tupit ja kahvat ovat ehjät

5) Tarkista jalkatappien palautus

6) Tarkista pinnojen kireys

7) Tarkista pyörän laakereiden ja linkkujen kireys

8) Tarkista jarrujen toimivuus

9) SM kisoissa olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan merkata rungot



10)  Tarkista kypärän kunto

11)  Tarkistetaan selkäpanssari, joka on pakollinen alle 18v.

12) Tarvittaessa myös saappaiden kunto 

13) Kilpailun järjestäjän pitää mahdollisuuden mukaan suorittaa     

melutason mittaus kilpailussa käytettäville moottoripyörille. Mittaus 

suoritetaan SML:n tekniset säännöt kohdan 034.3 mukaan. Suomen 

Moottoriliitosta voi tarvittaessa lainata mittaukseen tarvittavan 

laitteiston. Jos on tarpeellista tehdä korjaustoimenpiteitä, ajaja voi 

suorittaa tarpeelliset toimenpiteet ja mittauttaa melutason uudestaan 

annetun katsastusajan aikana. Vasta vaaditun melutason alittanutta 

moottoripyörää voi käyttää kilpailussa.(rajat 2T; 103db, ennen 

kilpailua, 104db kilpailun alettua!  4T; 105 db, ennen kilpailua, 106 db 

kilpailun alettua)

14) Desibelimittari tilattavissa kisaa varten(Ville Salonen p.020 

7789964) tai lajiryhmän kautta tarvittaessa. 



JAKSOTUOMARI OHJEET:
Peruuttaminen jalka maassa.

Jalka maassa peruuttaminen on epäonnistuminen josta tuomitaan 5 vp.

Jaksosta ja olosuhteista riippuen jaksotuomari voi (halutessaan) jättää huomioimatta 
pienen ”tahattoman” peruuttamisen josta ei ole hyötyä kuljettajan suoritukselle. Jalat 
lasketaan. Esim
-pyörä liukuu taaksepäin vaikka kuljettaja yrittää työntää sitä eteenpäin
-rengas jää juuren, kiven tms päälle ja luiskahtaa alas, taaksepäin                        

Moottoripyörä sammuu ja kuljettajalla on jalka maassa Sääntökohtaa noudatetaan vain 
SM kilpailuissa, koskien tällöin kaikkia mukana olevia luokkia. Cup kilpailuissa jalka 
maassa ja pyörä sammuu on 1 vp

Epäonnistumiseksi ei tulkitaan esim seuraavia tilanteita, näistä vain jalat lasketaan

-ajaja siirtää etu- tai takarengasta sivuttain, jalka maassa

-ajaja peruuttaa jalat tapeilla, pysähtyy, laittaa jalan maahan, nostaa jalat tapeille ja 
jatkaa peruuttamista, toistuvasti

Erityisesti TR7J ja TR6J-luokkien kohdalla voidaan sääntöä tulkita löyhemmin.

Tuomari päättää miten tiukkaa linjaa hänen jaksolla noudatetaan. 

Tärkeää on että tuomarilinja on kaikille saman luokan kuljettajille sama

Ajoaika

Yksiosainen jakso 1,5 min. 

Kaksiosainen jakso 2 min.



Pressiohjeita kilpailunjärjestäjille:

Ennakkojuttu olisi hyvä tehdä kisaa edeltävänä maanantaina tai tiistaina 
ja kisaraportti mahdollisimman nopeasti kisan jälkeen

Ennakkojutussa on tärkeää olla maininta sen hetkisestä tilanteesta (SM- ja Cup) 
Tulokset löytyy moottoriliiton sivuilta 
http://www.moottoriliitto.fi/lajit/trial/kilpailut tai yhteys lajipäällikkö Veijo Matinaho

Ennakkojuttuun kilpailupaikan osoite ja aikataulu

Kilpailuluokat

2019 luokat SM ja Cup-kilpailuissa:

SM-kilpailu: TR 1(SM), TR2(Cup), TR3(Cup), TR3J(Cup), TR4(kans.), TR4V(Cup) ja 
TR5(Cup)

Cup-kilpailu: TR4 (Cup), TR5J(Cup), TR6J(kans.), TR7J(kans.), TR5(kans.), TR6(kans.), 
TR7(kans.)

sekä mahdollisesti TR1(kans.), TR2(kans), TR3(kans.)

Vapaamuotoinen teksti valmiissa muodossa julkaistavaksi, niin on varmempaa, että se 
julkaistaan. 
Kuvat on plussaa, varsinkin kisasta otetut. Muutama hyvä kuva kuvateksteineen riittää.



Valmiit tekstit lähetään:

trial.lajiryhmä @ moottoriliitto.fi, lähinnä tulokset!

media@ moottoriurheilu.tv 

toimitus @ offroadpro.net  

jani.hovi @ xracing.fi

sekä mahdollisesti paikallislehtiin ja Paavo Kymäläiselle: paavo@kymalainen.net

media@ moottoriurheilu.tv on tärkein ennakkojuttulinkki, sinne ainakin ennakkojuttu!

Tämä jutun teko on järjestävän kerhon tehtävä, tarvittaessa voi pyytää apua Sari 

Kiurulta p. 050 3984987 jutun tai materiaalin suhteen!

Tulokset viedään Mottiin pdf-muodossa, kilpailun tietoihin kohtaan sisäiset liitteet

Jos liittämisen kanssa on ongelmia, tulokset voi myös lähettää Jussi Pitkähalmeelle 

jussi.pitkahalme @ moottoriliitto.fi

lisäksi tulokset lähetetään Moottoriliittoon: office@moottoriliitto.fi

Lajiryhmältä voi kysyä apuja ja neuvoja 

Kysymykset osoitteella: trial.lajiryhmä@moottoriliitto.fi 

tai suoraan lajipäälliköltä: veijo.matinaho@gmail.com  tai  p. 0500 830664



Pressiohjeet, katsastusohjeet sekä 

jaksotuomariohjeet löytyy:

Trial>lajiryhmä>tiedotteet 2019 kansiosta



TULOSPALVELU 2019

Exeli joka kisajärjestäjän mahdollisuuksien mukaan tullaan 

jakamaan Moottoriliiton Trial sivulla.



LAJIRYHMÄ KIITTÄÄ JA TOIVOTTAA             

MENESTYKSEKÄSTÄ KAUTTA 2019


