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092.3 Luokat: Kiihdytys  

 
092.3.5 Naiset  

Viritysaste on vapaa. Ei sisällä ilokaasuja, turboja ja mekaanisia ahtimia.  
 
 

092.4 Luokat: Watercross  
 

092.4.3 Watercross SM  
Kilpailunjärjestäjät ilmoittavat SM-kilpailut SML:n kilpailukalenteriin ja 
SML:n hallitus vahvistaa kalenterin vuosittain. 

 
Karsinta eristä tulee pisteet SM sarjaan 1st 4p, 2nd 2p, 3rd 1p, upotus 0p.  

 
 092.4.4 Watercross Suomen Cup 
 Ajetaan Open-säännöillä. Karsintaeristä jaetaan pisteet. 

 
092.3.6 Wc Naiset  

Viritysaste on vapaa. Ei sisällä ilokaasuja, turboja ja mekaanisia ahtimia.  
 

 
092.6 Tarkennuksia  

 

- Kypärän on oltava SML:n teknisten sääntöjen mukainen ja 2/3 kypärästä 
on oltava huomiovärinen  

 
- Kelluntapoijun tilavuus vähintään 4 litraa ja värin on oltava valkoinen. 
Kelluntapoijussa pitää olla mustalla kilpailunumero selkeästi luettavissa  

 
- Kelkassa on oltava jälkiäänenvaimentaja db. raja 115 db. Mittaus 

tapahtuu 2m max. mittaus tavalla (SML tekniset säännöt) ja Mittaus 
pakoputkenpuolelta 2m päässä pako-ulostulon kohdasta, 90 asteen 
kulmassa 

 
Äänimittaus suoritetaan ennen kilpailua.  Äänimittaus voidaan 

poikkeustapauksessa suorittaa myös ottamalla kelkat mittaukseen suoraan 
erästä ja kilpailun aikana tarvittaessa. A- finaalin kelkat jälkitarkastetaan heti erän 
jälkeen.  

 
- Kaikissa luokissa sallittuja ovat vapaasti kaupan oleva lyijytön polttoaine. 

 
092.7 Katsastus  
 

- kilpailija saa esittää katsastettavaksi käyttöönsä yhden kyseisen 

luokan sääntövaatimukset täyttävän moottorikelkan. 

- kilpailunumero eteen ja molemmille sivuille, sekä kuljettajan selkänumero 

. 
-punaista vilkkuvaloa oleva valonlähde oltava kiinnitettynä kelkkaan, 

radalla ajaessa on toimittava  
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092.10 Ajoneuvovastuu  
Lähtöalueella saa olla ajaja, moottorikelkka, pakollinen nostopukki koekäytettäessä 

moottorikelkkaa, avustaja ja kilpailun toimitsijoita. Varikkopukki oltava takaa ja 
sivulta suojaava. 
 

 
092.12 Kilpailun organisointi  

Kilpailussa on oltava SML:n sääntöjen mukainen valvoja sekä tarvittaessa 1-2 
tuomariston jäsentä. Lisenssivaatimus A. 
 

092.12.2 Toimitsijat  
Toimitsijoiden ja järjestyksenvalvojien asuista tai muista tunnusmerkeistä on 

selvästi käytävä ilmi missä tehtävässä he toimivat. Toimitsijoiden alaikäraja 
urheilusäännöstön mukaisesti 15v. Toimitsijoilla pitää olla kelluntaliivit puettuna 
vesillä toimiessa. Lähtöalueella toimivilla toimitsijoilla ja avustajilla tulee 

olla suojalasit. 
 

 
092.15 Kilpailujen läpivienti  

SML:n kansallisissa kilpailuissa jokaisen kilpailun järjestäjällä on oikeus päättää 
ajokaavio, jolla kilpailu läpi viedään. Kilpailun järjestäjällä on myös oikeus rakentaa 
watercross -kilpailuihin veteen hyppyri. Hyppyriä rakennettaessa on huomioitava 

hyppyrin rakenne ja ankkurointi sekä turvallisuus.  
Watercross ja kiihdytys; Jos lähdössä olisi vain yksi kelkka, kelkan ei tarvitsisi 

startata, vaan se pääsisi suoraan eteenpäin kaaviossa lähdön voittajana (Koskee 
kiihdytysluokkaa).  
 

Mikäli Watercoss-luokassa lähdössä on yksi kelkka, on sen ajettava 
hyväksytysti rata läpi (4,2,1,0) karsintaeräpisteiden vuoksi. 

Kaaviossa kuljettajan nousuaika on 10 min (sis. tankkaus ja jäähdytys). 
 

 

 
092.15.9 Ohjeita järjestäjälle  

 
Vesijetissä voi olla apuna merkkauspoijuja uponneen kelkan 

paikallistamiseen, mikäli upotuspoiju ei nouse.  

 

Sukeltajien pelastusvalmiuden huomioimiseksi ja varmistamiseksi tulee 

kilpailijoiden ja vesijettien kuljettajien kiinnittää huomiota nostoköyden 

selvyyteen, nostoköydessä ei sallita väli- ja jatkosolmuja 


