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Racing for Fun –harrastetapahtumat sijoittuvat SML:n kilpailujärjestelmässä jäsentenvälisten
kilpailujen ja kansallisten, SML:n kilpailuluvalla järjestettävien kilpailujen väliin. Jäsenistön
palautteen perusteella on rakennettu uusi harrastetaso, ja RFF-tapahtumat järjestetään ilman SML:n
kilpailulupaa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestävä moottorikerho vastaakaikesta tapahtumien
järjestämiseen liittyvistä velvoitteista, ilmoittautumisista, mahdollisesta maksuliikenteestä ja
tiedottamisesta Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.
SML toimii ohjeistavana tahona ja pyrkii tarjoamaan tietoa turvallisesta ja lainmukaisista
tapahtumajärjestelyistä. Järjestävä moottorikerho on kuitenkin järjestävä taho ja kantaa vastuun
muun muassa järjestelyihin, vakuutusturvaan ja turvallisuuteen liittyen.

SML:n kilpailujärjestelmä:
•
•
•
•
•

FIM:n ja FIM E:n kansainväliset kilpailut ja kalenterikilpailut
SML:n kilpailuluvalla järjestettävät SM- ja Suomen Cup-kilpailut
SML:n kilpailuluvalla järjestettävä kansalliset kilpailut
Jäsenyhdistysten RFF -tapahtumat
Yhdistysten vain omille jäsenille tarkoitetut jäsentenväliset kilpailut

RFF-tapahtumat eroavat jäsentenvälisistä kilpailuista siten, että toimintaa voidaan järjestää kahden
tai useamman kerhon yhteistyönä, eikä jäsenyysvelvoite järjestävään kerhoon ole jäsentenvälisten
kilpailujen tavoin sääntöjen osalta voimassa. Näin ollen tapahtumat ovat kuluttajaturvallisuuslain
mukaan palvelun tarjoamista, kuten kaikki muu SML:n kilpailuluvalla järjestettävä kansallinen
kilpailutoiminta. Järjestävän ry:n on tärkeää perehtyä palveluntarjoajanvelvoitteisiin.

RFF-harrastetapahtumien tavoitteet
Harrastetoiminnan tarkoituksena on tarjota kevyempi tapahtumanomaisten harrastepäivien
järjestämismahdollisuus SML:n jäsenkerhoille ja toisaalta taas luoda uusia harrastusmahdollisuuksia
kaikille SML:n jäsenkerhojen jäsenille. Toisaalta konsepti avaa kerhoille vapaampia mahdollisuuksia
määritellä itse omaan toimintaan liittyvä vaatimuksia. SML suosittelee,että kerhot noudattaisivat
tässä ohjeessa annettuja suosituksia ja huomioisivat erityisesti lajien turvallisuuteen liittyvät
sääntökirjaukset.
RFF -tapahtumille ei haeta SML:n kilpailulupaa. Järjestävä yhdistys ja sen hallitus kantaa itse
kokonaisuudessaan toimintaan, järjestelyihin ja turvallisuuteen liittyvät vastuut. SML pyrkii
tiedottamaan toimintaan liittyvistä tärkeistä asioista mahdollisimman kattavasti ja tarjoamaan apua
ja ohjeistusta RFF-toimintaan ilmoittautuneille jäsenkerhoille.
Ilmoittautuminen RFF-kerhoksi ei maksa mitään ja kerho nimeää ilmoittautumisen yhteydessä oman
yhteyshenkilön harrastetoiminnalle. SML:n jäsenkerho toimittaa kirjallisen ilmoituksen SML:n
toimistolle ja vahvistaa samalla sitoutuvansa järjestämään yhteiskunnan näkökulmasta hyväntavan
mukaista, vastuullista ja kestävää kehitystä huomioivaa RFF-toimintaan
Kerhot voivat tapahtumien järjestelyissä tehdä yhteistyötä alueen muiden kerhojen kanssa. SML:n
rooli harrastetapahtumien osalta on jakaa tietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä velvoitteista
kuten vakuutusturvasta, turvallisuudesta ja ympäristövelvoitteista. SML:n lisenssien vakuutusturva
on voimassa tuoteselosteen mukaisesti.

SML:n tuplaturvavakuutus
SML:n jäsenyyden kautta jäsenkerhoilla on voimassa Pohjolan tuplaturvavakuutus, joka sisältää
vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen SML:n verkkosivuillaolevan
tuoteselosteen mukaisesti.

Osallistumisoikeus
Toiminta on tarkoitettu kaikille SML:n jäsenkerhojen jäsenille. SML :n jäsenkerhon jäsenyyden
myötä harrastajan on mahdollista osallistua monimuotoisempaan, eri moottoriurheilulajien
harrastetoimintaan. Jäsenyys kerhossa tuo mukanaan etuja ja mahdollisuuksia harrastetoimintaan
liittyen ja konseptin on tarkoitus toimia myös kerhojen jäsenhankintaa tukevana toimintana.

SML:n tarjoamat lisenssit, joita voi käyttää RFF-toiminnassa:
1. Nuorisolajit 1 ja 2–vuosilisenssi alle 16 –vuotiaille
2. Rajoitettu-lisenssi urheilusäännöstön määrittelemiin lajeihin
3. Kaikki-lajit-lisenssi urheilusäännöstön määrittelemin
HUOM! Harrastelisenssi on voimassa vain jäsentenvälisissä kilpailuissa! Muut Lisenssit ovat
voimassa urheilusäännöstön lajimäärittelyn mukaisesti.

Ilmoittautuminen RFF-kerhoksi ja sitoutuminen yhteiskunnallisesti kestävään
moottoriurheilutoimintaan
Harrastekilpailuja järjestävältä taholta vaaditaan sitoumus yhteiskunnallisesti kestävään
moottoriurheilutoimintaan. Sitoumus toteutetaan ilmoitusmenettelyn muodossa ja kerho toimittaa
jokaisesta RFF –tapahtumasta tai sarjasta kerhon vahvistaman ilmoituksen, jonka lähettäminen
katsotaan myös sitoutumisena RFF-toiminnan eettisiin määräyksiin. Näin SML saamyös tietoa
harrastetoiminnan laajuudesta OKM:lle toimitettavaa raportointia varten. Käytännössä jäsenyhdistys
vahvistaa SML:n laatiman sähköisen ilmoituslomakkeen, jonka kautta yhdistys sitoutuu
huolehtimaan lain velvoitteista, osallistujien tiedottamisesta kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti,
huolehtimaan ympäristöön liittyvistä ja viranomaislupiin liittyvistä velvoitteista ja riittävästä
ensiapuvalmiudesta yhteistyössä paikallisen pelastusviranomaisen ja sairaanhoidon kanssa.
Ilmoituksen voisi tehdä joko tapahtumakohtaisestitai kerralla kauden kaikista tapahtumista.

Viranomaisten luvat
Tapahtumisen luvista määritellään lainsäädännössä ja yhdistysten tulee hoitaa ne lain ja asetusten
mukaisesti. SML ohjeistaa asiassa verkkosivujen ja ohjeiden kautta.

Ensiapu ja pelastustoimi
Ensiapujärjestelyt harrastetapahtumia järjestävä yhdistys laatii itsenäisesti yhteistyössä paikallisen
pelastusviranomaisen kanssa. SML ei aseta viranomaisten lisäksi erillisiä vaatimuksia ensiavun
järjestämiselle vaan vastuu on järjestäjän. SML suosittelee aina mahdollisimman kattavan ensiavun
järjestämistä toiminnan yhteyteen. SML laatii tulevaisuudessa ohjeistuksen, jossa opastetaan
ensiapujärjestelyistä paikallisen viranomaisen kanssa. Tällä hetkellä ohjeistus tulee paikalliselta
viranomaiselta.

Toimitsijasuositukset
Tapahtumaan suositellaan nimettäväksi SML:n A- lisenssin omaava kilpailutapahtumasta vastaava
henkilö. Muista toimitsijatehtävistä vastaa järjestävä yhdistys. SML suosittelee, että tapahtuman
vastuutehtävissä, kuten katsastustehtävissä toimisi SML:n koulutuksen suorittanut henkilö.

Luokat ja kalusto
Luokkien osalta SML suosittelee huomioimaan turvallisuusnäkökulman ja ohjeistaa noudattamaan
lajin hyväksyttyjä turvallisuusmääräyksiä koskien eri luokkien kalustoa ja eri ikäisten ja taitotasoa
olevien kilpailijoiden kilpailemista samoissa lähdöissä

Formaatit
Tapahtumien formaatin järjestäjä määrittelee vapaasti itse. SML suositteleeformaattien osalta
huolellista turvallisuussuunnittelua.

Onko kyseessä RFF-toiminta vai kilpailutoiminta
RFF-toiminta on harrastetapahtumatoimintaa, ei kilpailutoimintaa. Kaikki kilpailutoiminta tulee olla
virallisen kilpailun statuksella. Kilpailua ei voi naamioida RFF-tapahtumaksi.
Tapahtuman tyypin helpottamiseksi olemme luoneet lyhyen muistilistan, jonka avulla on mahdollista
määrittää, onko suunniteltu toiminta sellaista, joka sopii RFF-toiminnaksi. Mikäli alla olevan
listauksen kohdista useampi kuin kaksi toteutuu, on kyseessä hyvin todennäköisesti kilpailu ja silloin
tarvitaan kilpailulupa.
Muistilista:
•
•
•
•
•
•

Markkinoidaanko tilaisuutta yleisölle?
Myydäänkö tilaisuuteen pääsylippuja?
Osallistuuko tilaisuuteen ulkomaalaisia henkilöitä?
Onko tilaisuudessa kuulutus yleisölle?
Jaetaanko palkintoja?
Onko tilaisuudessa sähköinen ajanotto?

Lisätietoja RFF-toiminnasta on saatavilla SML:n toimistolta.

