
SM Motocross Kerhojoukkueet 24.9.2022-25.9.2022 Heinolan Moottorikerho ry Lisämääräys 

Luokat:  

Motocross (Joukkue),  

MX65 Kerhojoukkueet (Kansallinen), MXC kerhojoukkue (Kansallinen), MXV Kerhojoukkueet  

(Kansallinen), Kerhojoukkueiden SM (SM) 

Päivä I: Kerhojoukkueiden SM (karsinta), MXV Kerhojoukkue, MX65 Kerhojoukkue 

Päivä II: SM Motocross Kerhojoukkue SM, MXC Kerhojoukkue  

Ilmoittautuminen: 

- Sähköinen ilmoittautuminen Motissa https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi 

- Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 13.9.2022 klo 23.59. 

- Kerhojoukkueiden SM Motocross Heinolan ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsee ilmoittaa kuka 
ajaa 1. Joukkueessa, 2. Joukkueessa sekä 3. Joukkueessa sekä joukkueenjohtaja 

- Kilpailuun otetaan joukkueita luokkiin MXV ja MX65 kumpaankin 24 kpl. Mikäli ilmoittautuneita 
joukkueita on enemmän, karsitaan eniten joukkueita ilmoittaneiden kerhojen suurimmilla 
järjestysnumeroilla olevia joukkueita niin paljon, että joukkueita on luokittain korkeintaan 24. Mikäli 
joukkueita joudutaan rajaamaan, suorittaa motocross-lajiryhmä karsinnan 

- Erillistä kilpailijapostia ei lähetetä 

- Ilmoittautuneilla on mahdollisuus liittyä kilpailun Telegram -viestintäpalveluryhmään, joka on 
kilpailun tiedotuskanava paikan päällä olevan virallisen ilmoitustaulun lisäksi.  

- Linkki Telegram-palveluun: https://t.me/smmotocross2022 

 

  Ajanotto ja ilmoittautumismaksu: 

- Kilpailumaksu (luokat: MX65 ja MXC joukkue 200 €, MXV ja SM joukkue 250 €) maksetaan 
ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. 

- Kilpailussa on käytössä sähköinen ajanotto, kilpailijalla on oltava joko oma ajanottojärjestelmän 
kanssa yhteensopiva transponderi tai vuokrattava sellainen kilpailun järjestäjältä. 

- Transponderivuokra (15 €) / kilpailija maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Mottiin. 

- Kaikki vuokraponderin ottaneet saattavat joutua ostamaan ponderinpohjan paikanpäältä  



käteisellä, jollei omaa ole hankittuna, hinta 10 €/kpl. 

Osallistumismaksun palautukset: 

- Joukkueen peruessa osallistumisensa kilpailuun, pidättää kilpailujärjestäjä kilpailijan  

osallistumismaksusta 10 € käsittelykuluja varten. Joukkueen/kilpailijan perumisilmoitus tulee 
lähettää sähköpostitse kilpailusihteerille: puheenjohtaja.hemk@outlook.com 

- Mikäli joukkue ei peru osallistumistaan ja ei osallistu kilpailuun tai peruu osallistumisensa  

kilpailun alkamisen jälkeen, joukkueen osallistumismaksua ei palauteta. 

Jälki-ilmoittautuminen: 

- Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden jälki-ilmoittautumisen hyväksymiseen 

Ajo-ohje kilpailupaikalle: 

- Heinolan Motocrossrata Komostentie 255, Heinola, FIN 

- Opastus Heinola pohjoinen liittymä E 75 

- https://urly.fi/1HLJ 

 

Varikkomääräykset: 

- Varikkoalue täytetään kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Varikkoalueet on tarkoitettu vain 
kilpailukalustolle ja kuljetuskalustolle. Varikkopäälliköllä on tarvittaessa oikeus poistaa varikolta 
kaikki sellaiset ajoneuvot, jotka eivät liity lainkaan kilpailutoimintaan. 

- tiimipaikkojen tiedustelu ennen ilm. ajan päättymistä: Paavo Sulkumäki 040 7069403 

- varikon avautumisaika ilmoitetaan lähempänä kilpailua www.hemk.net  

- Lauantain kilpailijoita pyydetään poistumaan mahdollisimman pian viimeisen eränsä  

jälkeen. Varikko tyhjennetään MX65 ja MXV luokan kilpailijoista kokonaan. 

 - Kilpailupyörillä, sähköpotkulaudoilla ja varikkomopoilla ajo varikkoalueella on kielletty koko 
kilpailuviikonlopun ajan. 

- Avotulen teko varikko- ja kilpailualueella on kielletty koko viikonlopun ajan. 

- Varikkoalueella on hiljaisuus kilpailua edeltävänä yönä kello 22.00–06.00 välisenä aikana. 

- Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty ratavarikolla ja lähdön odotusalueella. 

- Huoltomaton käyttö on pakollista. Huoltomattona on käytettävä siihen käyttötarkoitukseen 
valmistettua mattoa. Huoltomatoksi EI sovellu räsy- tai muut käytävämatot, jotka läpäisevät nesteet. 

- Pyörien peseminen on sallittua ainoastaan pyörien pesuun tarkoitetussa katoksessa. 

- Pesupaikalla pesuaineiden ja liuottimien käyttö on kielletty. 

- Kilpailupäivän aikana syntyneet jäteöljyt, puhdistusnesteet, jarrunesteet yms. tulee laittaa 

- öljynkeräyspisteessä olevaan säiliöön. Keräyspiste on varikolla. 



- Jätteet tulee kerätä jätepussiin. Kilpailupaikalla on useita jäteastioita, joihin jätepussit voi laittaa. 

- Varikolle pysäköityjen ajoneuvojen tai asuntovaunujen jätevesiä ei saa laskea maahan 
kilpailualueella. 

- Kaikenlaista moottorien turhaa tyhjäkäyntiä on vältettävä. HUOM! Jokaisella ajajalla tulee  

olla varikollaan vähintään yksi 6 kg:n toimintakuntoinen sammutin. 

- Varikolla ei ole sähköliittymiä kilpailijoiden/joukkueiden käyttöön luvattomat jatkojohdot tullaan 
kytkemään irti. 

 

 

Aikataulu: 

Ilmoitetaan myöhemmin: Motti / Telegram 

https://www.hemk.net 

 

Muita määräyksiä:  

- Kilpailijan mukana kaksi mekaanikko tai huoltajaa sekä joukkueenjohtajalle jaetaan ranneke. Jos 
autokunnassa saapuu samalla enemmän henkilöitä, pitää heidän ostaa pääsylippu. Erillistä 
kuljettajapostia ei lähetetä kaikki tiedot https://www.hemk.net 

Sähköinen info:  

Telegram: https://t.me/smmotocross2022 

 

https://www.hemk.net 

 

 


