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061.2.2 Kilpailuluokat 

 
Kansallisissa endurokilpailuissa moottoripyörät jaetaan seuraaviin luokkiin. 

 
• A1, B1, C1 (max 125cc 2t ja max 250cc 4t) sekä sähköpyörät 
• A2, B2, C2 (140-250cc 2t ja 270-399cc 4t) 
• A3, B3, C3 (290-500cc 2t ja 400-> cc 4t) 
• U20 (alle 20v ja alle 125cc 2-tahtiset) 

 
 
061.3.1 Ajajien ikä 
 

• V 40  40-49 v 

• V 50  50 ->59v (jos ei V60 luokkaa 50 v.-) 

• V 60  60 v- 

•  
 
061.3.3 Numerolaatat 
   
 Vakiokilpailunumero kaudella 2021 
 Numeron voi hakea kuljettaja, jolla on ollut kiinteä numero kaudella 2020 
 sekä ajanut henkilökohtaisen endurokilpailun. 
 
 
 
 
 



061.5  HARJOITTELU JA MAASTOLIIKENNE 
 

Harjoitellessaan maastossa, ajaja on velvollinen varmistumaan, että hänellä on maanomistajan lupa 
harjoitteluun.  

  
Kilpailun järjestäjän luvat koskevat ainoastaan kilpailuun osallistuvia ajajia ja vain kilpailureittiä. Jos 
kilpailuun osallistumaton ajaja tavataan luvatta ajamassa kilpailun maasto-osuudella, järjestäjän on 
raportoitava asiasta SML:lle. 

  
Kilpailuun osallistuvilta on ajaminen kilpailun maasto-osuuksilla kielletty 15 vuorokauden aikana 
ennen kilpailua. Tämä ajokielto on voimassa, vaikka siihen olisi maastoliikennelain mukaiset luvat. 
Ajokielto ei koske virallisten motocrossratojen osuuksia, jotka ovat osana endurokilpailun 
maastokoetta. 
 

 
061.8.1  Reitin merkitseminen 
 

Maastokokeilla sallittu ajoalue, voidaan merkitä myös punaisin ja sinisin pallomerkein. Merkit 
suositellaan kiinnitettäväksi erillisiin puukeppeihin. Punaisen pallomerkin paikka on ajosuunnasta 
katsottuna reitin vasemmassa reunassa ja sinisen pallomerkin paikka on vastaavasti reitin oikeassa 
reunassa. Mikäli pallomerkeillä toteutetaan portteja, ne on sijoitettava siten, että portit erottuvat 
selkeästi toisistaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



061.8.1.1 Reittimerkit 
 
 

Reitillä suoraan 
 

• Reittimerkki suositellaan kiinnitettäväksi erilliseen puukeppiin. Merkin paikka on ajettavan reitin 
oikeassa reunassa.  

• Merkin etäisyys maasta 60- 80 cm. 

• Pallon värinä suositellaan käytettäväksi kirkkaita sävyjä 

• Merkin taustaväri pitää olla valkoinen ja pallon värin sininen 

• Merkin koko min 20 x 20 cm 
 

 
Kääntymismerkit 

 

• Reittimerkki suositellaan kiinnitettäväksi erilliseen puukeppiin. Merkin paikka on ajettavan reitin 
oikeassa reunassa.  

 
 

Vaaran merkki 

• Reittimerkki suositellaan kiinnitettäväksi erilliseen puukeppiin. Merkin paikka on ajettavan reitin 
oikeassa reunassa.  
 

 
STOP pakollinen pysähtymismerkki 

• STOP merkki suositellaan kiinnitettäväksi erilliseen puukeppiin. Merkin paikka on ajettavan reitin 
oikeassa ja vasemmassa laidassa.  

 
 
 
 



Varoitus kolmio merkki 

• Varoituskolmio merkki suositellaan kiinnitettäväksi erilliseen puukeppiin. Merkin paikka on ajettavan 
reitin oikeassa laidassa.  

 
 
 
061.13  TUOMARISTO 
 

Tuomariston tulee koostua puheenjohtajasta (valvoja) ja kahdesta äänioikeuden omaavasta jäsenestä 
(tuomariston jäsen). 
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062.5 HARJOITTELU 
 

Kaikki ajaminen kilpailun maasto-osuuksilla on kielletty 15 vuorokauden aikana ennen kilpailua. 
Tämä ajokielto on voimassa vaikka siihen olisi maastoliikennelain mukaiset luvat. Ajokielto ei koske 
virallisten motocrossratojen osuuksia, jotka ovat osana endurokilpailun maastokoetta. 
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Ei muutosehdotuksia 
 


