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Yhteenveto MK-lajipäivänä käsitellyistä aiheista
SML:n verkkosivuille on avattu palautelomake, jonka
kautta osallistujat voivat antaa palautetta päivän
järjestelyistä ja läpikäydyistä asioista.
https://www.moottoriliitto.fi/lajit/moottorikelkkailu
/sml-lajipaiva-palaute-ja-2019/

Lajiryhmätoiminta ja kausi 2019-2020
–

–

–

–

SML on pyytänyt esityksiä lajipäälliköksi ja lajiryhmän
kokoaminen on vireillä.
• Tällä hetkellä käydään keskusteluja mahdollisten
lajiryhmän jäsenien kanssa kartoitetaan halukkuutta olla
mukana toiminnassa.
SML:n hallitus on perustanut työryhmän kokoamaan
lajiryhmän tulevalle kaudelle ja ryhmä tiedottaa asian
etenemisestä kevään ja alkukesän aikana.
Lajin kehityksen kannalta on tärkeää, että
lajiryhmätoiminnassa huomioidaan toisaalta
kokonaisvaltaisesti Snowcrossin ja muiden kelkkalajien
kehitys ja toisaalta taas SM-sarjan ja Livesports-promoottorin
tarpeet kilpailutoiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
Työryhmä esittää SML:n hallitukselle rakennetta, joka
koostuu perinteisestä lajiryhmästä ja SM-sarjatoimintaa
kehittävästä Kehitysryhmästä.

Lajiryhmätoiminta kausi 2019-2020
•

•

SML:n lajiryhmä:
– Pohtii laaja-alaisesti kelkkalajien tulevaisuuden
kehitystoimia (Kulut SML)
– Ryhmän työn koordinointi toteutetaan aluksi SML:n
toimiston toimesta ja asiaa hoitaa Ville Salonen
yhdessä nimettyjen henkilöiden kanssa (4-5kpl).
– Lajipäällikön nimeäminen tehdään heti
lähitulevaisuudessa ja ryhmä jatkaa toimintaa
nimetyn lajipäällikön johdolla.
Kilpailutoiminnan kehitysryhmä:
– Kehittää SM-sarjan osakilpailujen laatua ja
turvallisuutta ja opastaa järjestäjiä muun muassa
ratojen, järjestelyjen ja toimitsijatehtävien kanssa.
– Mahdolliset SM-sarjan kiertävät toimitsijat
– Koordinointi ja kokoaminen yhteistyössä Livesports
ja kilpailunjärjestäjät (kulut Livesports)
– Ryhmä esittää lajiryhmälle tarvittavia
kehitysehdotuksia SM-sarjan kilpaluihin ja
sääntöihin liittyen.

Lajiryhmätoiminta kausi 2019-2020
– Lajiryhmään nimetyt henkilöt julkaistaan kevään
ja alkukesän aikana SML:n vahvistettua
työryhmän esityksen.
– Ryhmä aloittaa toimintansa heti nimeämisten
jälkeen.

Snowcross
SM –sarja kulunut kausi ja tuleva kausi 2019-2020
– Livesports puheenvuoro: Materiaali julkaistaan
verkkosivuilla.
• Pauli Kauppinen esitteli lajin kehitykseen liittyviä
lukuja ja suunnitelmia tulevaisuudelle.
• Tulevaisuudessa pohditaan myös Pro Lite -luokan
sulkemista ja karsintakilpailujen järjestämistä, jotta
vältytään osallistujamäärien aiheuttamilta ongelmilta.
– Käytiin läpi kilpailukalenteri
• Palautteena todettiin, että olisi hyvä, että
SM-kilpailuja ei olisi kolmena viikonloppuna
peräkkäin.
• Livesports lupasi selvittää asiaa.

Snowcross
SM –sarja kulunut kausi ja tuleva kausi 2019-2020
– Radoista ja ratojen pituuksista käytiin paljon keskustelua
ja yleisesti palautteissa tuotiin esille ratojen lyhyt mitta.
Pääasiassa kokousväen palautteen perusteella radat
olivat ajoittain liian lyhyitä ja pituuteen tulee kiinnittää
ensi kaudella huomiota.
– Samoin ratojen turvallisuus on huomioitava paremmin.
Kauden aikana loukkaantumisten määrä kasvoi ja
määrän kasvulla on vaikutusta muun muassa
ajajalisenssin vakuutusosuuden hintaan, mikäli
tapaturmien määrää ei saada laskuun.

Snowcross-kausi 2019-2020, sääntöuudistukset
– Esiteltiin yhteiset ajatukset sääntömuutoksiksi
(luettavissa edempänä)
– Lajiryhmä kerää lisätietoja tilaisuuden jälkeen
julkaistavan kyselyn kautta ja lopulliset säännöt
julkaistaan kevään ja alkukesän aikana.
– Sääntöesitykset ja palautelomake löytyvät SML:n
kelkkalajien sivulta.

Snowcross-kausi 2019-2020, sääntöuudistukset
• Luokat:
– Micro Junior, 200cc, 7-8 vuotiaat
– Mini Junior, 200cc, 9-11 vuotiaat
– Mini Junior Unlimited (UUSI), 200cc, 9-11 vuotiaat. Ehdotus teknisiin
sääntömäärityksiin Heikki Kujalan vetämältä Juniori-ryhmältä.
Säännöstä kerätään lisätietoja ennen päätöstä.
– Junior 11-14, samoilla säännöillä kuin 2019 (10-vuotias voi erityisen
poikkeuksellisessa tilanteessa anoa poikkeuslupaa ja nousua
luokkaan. Päätöksen tekee SML:n lajiryhmä)
– Junior 14-16 SM
– Naiset
– Veteraanit
– Harraste (UUSI),
• open-tekniset säännöt, 16-> vuotiaat,
• aloittaville ja toista vuotta Snowcrossia ajaville
– Sport, samoilla säännöillä kuin 2019.

Snowcross-kausi 2019-2020, sääntöuudistusesityksiä
•

Luokat:
– Pro Lite, samoilla säännöillä kuin 2019. Vuonna 2021 luokka muuttuisi
suljetuksi ja luokkaan luokitellaan maksimissaan 24 kuljettajaa. Luokittelun
saavat automaattisesti 2020 SM-pisteiden 19 parasta.
• 2021 kauden alussa järjestetään 2kpl karsintakilpailuja, joissa pääsystä Pro
Liteen kamppailevat kauden 2020 Pro Liten pisteissä sijoille 20-24
sijoittuneet, sekä Junior 14-16 ja Sport-luokan viisi parasta kuljettajaa.
Lisäksi Lajiryhmän päätöksellä karsintakisaan voidaan ottaa mukaan 5kuljettajaa "villillä kortilla", esim. Enduron- tai Sprintin A-luokiteltuja
kuskeja.
– Pro, samoilla säännöillä kuin 2019. Vuonna 2021 luokkaan luokitellaan
maksimissaan 24 kuljettajaa.
• 2021 kauden alussa järjestetään 2kpl karsintakilpailuja, joissa pääsystä
Pro:n kamppailevat kauden 2020 Pro: pisteissä sijoille 20-24 sijoittuneet,
sekä Pro Liten viisi parasta kuljettajaa.
• Karsintakisan TOP5-kuskit siirtyvät/jatkavat Pro-luokkassa ja muut ajavat
Pro Liteä.

Snowcross-kausi 2019-2020, sääntöuudistukset
•

•

Kaaviot:

–

Mikäli luokassa on SM-viikonlopussa yli 16-kuljettajaa, käytetään ajokaaviona karsintaerät + 1-finaali.

–
–

Mikäli kuskeja 15 tai vähemmän, ajetaan kaaviolla: harjoitus+aika-ajo & 2kpl finaalierää
Karsintakaavion muutokset:
•
Karsintaerän pituus 6min -> 5min

•

Last Chanceen pääsee mukaan 10 kuljettajaa (aiemmin 15)

•
•

Last Chancesta nousee finaaliin 4 kuljettajaa (aiemmin 6)
Finaaliin mukaan 13 kuljettajaa (aiemmin 15)

Radat:
–

•

•

Radan pituuden määrittely muutetaan:
•
Radan pituus yli 500m -> minimileveys 12 metriä

• Radan pituus 350m-499m -> minimileveys 15 metriä
Tekniset säännöt:
– Polttoaineeksi hyväksytään lyijytön polttoaine (Kaikki laadut)
SM-Kisaviikonlopuista yleistä:
– Esiteltiin alustava kalenteriluonnos:

–

Promoottori selvittää mahdollisuutta aikaistaa ensimmäistä kilpailua

–

Tavoitteena on välttää ensimmäisen ja toisen SM kisan ja stadioncrossin peräkkäisyys.

Watercross, kesä 2019
–

SM-kilpailut ja järjestäjät
• Osallistujien toimesta pyydettiin huomauttamaan että
kilpailujärjestäjien tulisi noudattaa sääntöjä ja ilmoittaa
palkinnoista lisämääräyksessä.

–

Muut kansallisten kilpailujen järjestäjät
• Käytiin läpi tulevan kauden kilpailuja. Suurempia
kysymyksiä ei noussut esille.

–

FIM European Cup järjestetään jälleen Sodankylässä
elokuussa 2019.

–

Watercross –säännöt on vahvistettu alkuvuodesta.
• Sääntöjen osalta ei keskustelua käyty

Tulevan syksyn ja kauden 2020 tapahtumat
–

Toimitsijakoulutustarve kelkkalajien osalta
•
Päätettiin järjestää toimitsijakoulutus ja kilpailunjärjestäjien infotilaisuus
lokakuun alussa.
–
Alustavaksi paikkakunnaksi ehdotettiin Oulua.

–

Kelekkamessut 2019
•
SML ja lajiryhmä järjestävät perinteisen kilpailijainfon messuviikonlopun
lauantaina Rovaniemellä. Tila varataan Santasportin tiloista.

–

EM- ja MM-kilpailut ja kilpailuvalinnat
•
Lajiryhmä valmistelee ajoissa ennen kautta tiedotteen tulevan kauden
arvokilpailuvalinnoista sekä mahdolliseen ranking –järjestelmään liittyvistä
perusteista. Asiat julkaistaan SML:n verkkosivuilla.

–

MK-gaala 2020 ja järjestämisajankohta
•
Livesports järjestää kauden päätöskilpailun iltana palkintojenjaon ja käytiin
keskustelua järjestetäänkö SML gaala samassa tilaisuudessa vai erikesen.
•
Alustavasti päädyttiin siihen, että tilaisuudet voidaan järjestää omina
tapahtumina. SML:n gaalapäívää tai paikkakuntaa ei vielä päätetty.

MK-enduro ja sprint 2019-2020
– Halukkaat kilpailun järjestäjät
• SML tiedusteli halukkaita kilpailun järjestäjiä
kertaluontoiselle MK-EN tai Sprint SMkilpailulle.
• Kilpailunjärjestäjiä ei ilmoittautunut
lajipäivään mennessä.
– MK-EN leiri tammikuu 2020
• Kuusamo on perinteisesti järjestänyt leirin
tammikuussa. Kuusamon kerhon edustajia ei
ollut paikalla lajipäivänä, joten asiaa
tiedustellaan kerholta.
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