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1. Lajiryhmälle osoitetut sähköpostit
Käytiin läpi lajiryhmälle tulleita sähköposteja.



Kalenterimuutokset:



o

16. tai/ ja 17.10.2021, FMS, sprint kans, valvoja Mikko Degerholm. Pyydetään Jussia
lisäämään kilpailu Mottiin.

o

23.10.2021, RIES, Sprint kans, valvoja Rauli Vilkas. Pyydetään Jussia lisäämään valvojaksi
Rauli Vilkas.

o

Peruttu; 30.1. KaMK, 6.2. NRT, 14.2. ME-Racing, 20.2. KarkMK, 13.3. RIES, 8.5. RiMMPK,
15.5. SsMK VGN.
Sääntökohtien tarkennusta

o Lajiryhmä saanut palautetta huoltoautojen liikennekäyttäytymisestä Päijänne-ajossa.
Asiaa käsiteltiin ja todettiin, että ei pystytä valvomaan järjestäjän toimesta. Sääntöihin
ei lisätä sääntökohtaa tämän asian osalta.

o Päivitetään sääntökohtaa 061.8.2. Aikatarkastusasemat.
o Sääntökohtaa 061.2.1 Moottoripyörät, on päivitetty tullipaperikohdan osalta.
o Lajiryhmä ehdottaa lisäystä/muutosta urheilusäännöstön 019.1.3 Rangaistukset joita
tuomaristo tai tuomari voi määrätä kohtaan seuraavasti:
30 vrk:n kilpailukielto muutettaisiin esim. viiden kilpailun osallistumiskielloksi siinä
lajissa, missä rangaistus annetaan ja sinä aikana muissakin moottoriliiton lajeissa.



Jarkko toi esille, että nuorten SM-osakilpailuja on ollut liian monta. Kilpailuissa on ollut liian
vähän nuoria osallistujia. Jarkko ehdotti, että nuorille olisi kaudella vain kaksi kilpailua, näin
saataisiin osallistujia enemmän kerralla.



Keskusteltiin ohitustilanteista talvikisoissa. Jatkossa U20-luokan kuljettajat laitetaan
nopeusjärjestyksessä lähtemään SM-luokkien seassa.
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Kuljettajille on lähetetty muistutuksia kilpailunumeroiden oikeellisuudesta ennen
Päijänteen ympäriajoa. Todettiin että numerot on ovat olleet selkeitä ja säännönmukaisia.



Käytiin läpi Harri Vanhalan lähettämä sähköposti, joka koski kilpailuiden äänenmittausta.
Pyydettiin Harria laatimaan yleinen ohjeistus äänenmittaus tilanteesta enduro kilpailuissa.
Ohjeistus julkaistaan lajiryhmän facebook- ja nettisivuilla.



Marko Tarkkala aloittanut aluevalmennukset. Liiton kautta suunnitteilla valmennusta
maajoukkuekuljettajille esim. leirin muodossa.



Keskusteltiin Päijänneajon järjestämisestä ensi vuonna. Liitto täyttää 100 vuotta ja
Päijänneajo kuitenkin seuratuin kilpailu. Mietittiin esim. voisiko maali olla Senaatintorilla?



Maajoukkue ranking

o WT
Eero Remes
Roni Kytönen
Antti Hänninen
Eemil Pohjola
Roni Salin

JWT
Hugo Svärd
Hermanni Haljala
Peetu Juupaluoma
Pyry Juupaluoma
Eetu Puhakainen
Samuli Puhakainen
Antti Ahtila
Niklas Laankoski



Keskusteltiin enduromoottoripyörien vakuuttamisesta ja vakuutusten hinnoista.



Riina Lampinen lähettänyt sähköpostia lajiryhmälle, jossa anotaan SM-arvoa naisille. Asia
on juuri käsiteltävänä SML:n työvaliokunnalla arvokilpailuiden osalta.
Naisia osallistuu hyvin vähän endurokilpailuihin. Mia ehdotti, että kilpailuihin otettaisiin
naisten luokka ja annettaisiin naisille (kaikille osallistuville) mahdollisuus käydä
tutustumassa ajamalla reittiin ennen kilpailua (lähinnä kyse reittikilpailuista).
Saamalla enemmän naisia osallistumaan kilpailuihin, voidaan nähdä naisten SM-arvolle
enemmän tarvetta.



Endurosta on julkaistu kauden ensimmäisellä neljänneksellä juttuja muuallakin kuin
XRacingissä seuraavasti:

Etelä-Suomen Sanomat: 9 kpl:tta ( Samoja myös Itä-Hämeessä)
- Jämsän Seutu: 5 kpl:tta
- Keskisuomalainen: 3 kpl:tta
- Yle Lahti: 1
- Yle Uusimaa: 1
- Savon Sanomat: 1
- Keski-Uusimaa: 3 kpl:tta
- Karjalainen: 1
- Vauhdin Maailma: 5 kpl:tta
- Helsingin Sanomat: 2 kpl:tta
- Yle Urheiluruutu: 1
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- KMV Lehti (Mänttä): 3:kpltta
- Aamulehti: 3kpl:tta + 4 Striim lähetystä
Sitten paperiversiot päälle, mitä ei netistä löydy.


Jari on selvittänyt liitosta, olisiko mahdollista saada median edustajille tunnisteliivejä
kilpailuihin. Liitolla ei tämänlaisia ole tarjota lajiryhmille. Todettiin, että lajiryhmä kartoittaa
liivien tarpeen ja mahdollisen maksajan liiveille mainoksen myötä.



SML:n työvaliokunnalta on tullut selvityspyyntö lajien arvoluokkien tilanteesta ja
tulevaisuuden näkymistä.
Käytiin läpi Jarkon laatima selvitys luokista ja osanottajamääristä viime vuosina.
Tällä hetkellä luokat ovat arvojärjestyksessä E2, E1, U20, E3, V40, V50 ja Naiset.
Todettiin, että tulevaisuudessa meillä on vain electric-luokka ja kaikki muut luokat poistuvat
ajansaatossa.
Ehdotettiin luokkien osalta seuraavaa kaudelle 2022:
- Lisätään yleismestaruus luokka SM-kilpailuiden yhteyteen.
- Muutetaan vuodelle 2022 SM-luokat; 125cc + sähköpyörät, 2t, 4t
- Muutetaan C-luokat iän mukaan; C20, C40 ja C40+ (moottori koko vapaa).

2. Muut esille tulevat asiat


Mia ja Satu laatiivat Motti-järjestäjän ohjeet.



Mia ja Satu päivittävät kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen.



SM CC-kilpailut 24.7.2021 Kauhajoki ja 4.9.2021 Kitee ovat päällekkäin arvokilpailuiden kanssa.
Keskusteltiin asiasta ja todettiin että sen hoitaminen kuuluu CC-lajiryhmälle.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mia Aho

