
 ENDURON LAJIRYHMÄN PÖYTÄKIRJA  1/2 

  

 

Enduron lajiryhmän kokous 4 /2021  

Tammer Brands, Flamingo, Vantaa 

4.11.2021 klo 18:00 

Läsnä Jari Kakko  
Jarkko Valtonen 
Pentti Tarkkala 
Satu Hiltunen 
Jakke Ojala  
Mikko Degerholm 
Mia Aho   

  

1. Lajiryhmälle osoitetut sähköpostit 

Käytiin läpi lajiryhmälle tulleita sähköposteja. 

- Keskusteltiin valvojaraporteista ja niiden arvioinnin yhtenäistämisestä.  
Käydään asiaa läpi lajipäivillä.  
Selvitetään, saako kaavakkeen täyttämiseen lisää valikkovaihtoehtoja 
sähköisessä järjestelmässä. 

- SM-Formaatti palaute kuljettajilta 
Käsiteltiin MäntsMK:n kilpailun jälkeen tehdyn palautekyselyn perusteella tulleita 
palautteita SM-formaatista. 

Todettiin, että SM-kilpailun järjestäjät jäisi vähiin, jos kilpailu vietäisiin läpi kolmen 
maastokokeen ja kolmen kierroksen formaatilla. Tämän takia on erilaisia kilpailuja 
hyväksytty SM-kilpailuiksi. Kokenut kilpailija pärjää varmasti formaatista 
riippumatta. Pääsääntöisesti kuitenkin pyritään, että kilpailut ovat useamman kuin 
yhden maastokokeen kilpailuita ja osa kilpailun maastokokeista ajettaisiin 
kahteen kertaan.  

 
Käsiteltiin naiskuljettajien ajatuksia ja toiveita kaudelle 2022.  

Naisten SM ajetaan samalla reitillä kuin muutkin SM-luokat.  
Naiset laitetaan nopeutensa mukaan lähtöjärjestykseen muiden luokkien seassa. 
Naisilla voi olla vähemmän kierroksia. 

Sääntölisäys; A tai B-luokiteltu nainen voi SM-kilpailussa kahdessa SM-luokassa. 
Kilpailussa on kuitenkin muilla SM-luokilla tiukempi aikataulu ja tämä on otettava 
huomioon myös naisten SM-luokan tuloksia laskettaessa.  

 
Jos nainen saa AT-pisteitä myöhästymisestä tiukemman aikataulun osalta, niitä ei 
oteta huomioon naisten luokan tuloksissa.  
Esimerkiksi, jos naisten luokan aikataulu on viisi minuuttia löysempi kuin A ja B-
luokan aikataulu ja nainen myöhästyy tiukemmasta aikataulusta neljä minuuttia, ei 
hän saa naisten luokassa AT-pisteitä lainkaan. Jos hän myöhästyy taas kuusi 
minuuttia, lasketaan hänelle naisten luokassa yksi AT-minuutti.  
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Naiset laitetaan vauhtinsa mukaan lähtöjärjestykseen.  

Jos nainen keskeyttää naisten luokan maaliintulo-AT:n jälkeen, hän saa kuitenkin 
tuloksen naisten luokasta.  

- SML Etä-Meet 29.9.2021  
Tilaisuuteen osallistuivat Satu, Jari ja Jakke. 

- SML Strategia viikonloppuun 23. – 24.10.2021 Eerikkälän Urheiluopistolla 
osallistuivat lajiryhmästä Satu ja Mia.  

- Hannu Häkkälä osallistunut 23.10.2021 FIM European komission kokoukseen. 

1. Kilpailukalenteri 2022 
 
Käytiin läpi 2022 kilpailukalenteriin anottuja kilpailuja ja valittiin koko kauden 
kilpailuihin valvojat. 
 

2. Lajipäivä 13.11.2021 
 

Käytiin läpi lajipäivänä käsiteltävät asiat. 
 

3. Sääntömuutosehdotukset 2022 
 

Käytiin läpi vuodelle 2022 sääntömuutosehdotukset ja lähetetään ne hallituksen 
hyväksyttäviksi. Esitellään lajipäivänä. 
 

4. Vuoden tulokas 
 
Vuoden tulokkaaksi ehdolla olivat Roni Heikkala ja Tiitus Enjala.  
Vuoden tulokkaaksi valittiin Tiitus Enjala. 

5. Vuoden kilpailu 
 
Vuoden endurokilpailuksi valittiin Oulun Moottorikerhon 12.6.2021 järjestämä Polar 
Enduro Oulu. 
 

6. Kiinteiden kilpailunumeroiden anominen 
 
Kiinteiden numeroiden anomisesta kaudelle 2022, on tehty esitys liitolle.  
Asia käsitellään lajipäivänä.  
 

7. Seuraava kokous 
 

Lajiryhmä kokoontuu seuraavan kerran la 13.11.2021 lajipäivän yhteydessä.  
 

 
 
 


