Yhteenveto SMK ry.n hallituksen kokouksesta Tampereella 28.8
Päätettiin järjestää yhdessä Keloravintolan kanssa Sallassa 6-8.12
( itsenäisyyspäivä ) lähes perinteisen Suomen kelkkakauden avajais tapahtuman. Korkataan isolla porukalla kausi ja pidetään hauskaa yhdessä
Edulliset majoitustarjoukset ja muuta tietoa tapahtumasta tulee sivuillemme
lokakuun alussa.
Kilpailukalenteriin tulee yksi muutos Sallan Enduro ajetaan lauantaina
22.3.2013. Saimme tiedon Sallasta ettei laskettelukeskusta ja sallahallia saada
käyttöömme 15.3.2013 samaan aikaan olevien SM pujottelukisojen vuoksi.
Myös lähes kaikki majoitukset oli varattu ko.viikolle.
Keväällä sääntöjä tarkentamaan perustettu työryhmä oli saanut työnsä valmiiksi
ja uudet säännöt tulevat näkyviin sivuillemme.Säännöt on käyty huolellisesti läpi
ja kaikki tulkinnanvaraiset sääntötulkinnat on pyritty selventämään.Kisoissa tullaan
panostamaan erityisesti urheilullisuuteen , oikeudenmukaisuuteen sekä kisojen tason
pitämisen SM- kilpailujen arvoisina.Myöskin urheilijan vastalausekäytäntöä on selkeytetty.
CC.n SM kilpailut ajetaan yksipäiväisinä Kiteellä 8.3.2013. Luokkajaot sekä
uudistetut säännnöt julkaistaan sivuillamme. Myös luokat jotka ajavat Suomen
mestaruudesta julkaistaan samassa yhteydessä. ( kisaa vielä hivenen hienosäädetään )
Sopimus pääyhteistyökumppanuudesta Duelin kanssa on allekirjoitettu ja sopimus
mahdollistaa myös mukavat lahjakortit jokaisen luokan kolmelle parhaalle isojen
pokaalien lisäksi kauden päätösgaalassa.
Aikakortit tulevat olemaan jokaisessa kisassa samanlaiset. Jokainen kisanjärjestäjä
tilaa aikakortit Kiteen kirjapainosta.
Katsastus yhdenmukaistetaan jokaisessa kisassa. SMK.ry toimittaa kisanjärjestäjille
ohjeet siitä mitkä asiat tutkitaan katsastuksen yhteydessä. Esim .ajovarusteet tulee olla
katsastuksessa mukana. Sivuilllemme tulee myös info asiasta kilpailijoille.
Kotisivumme uudistuvat ! Syksyn aikana uudistamme kotisivut ja pyrimme saamaan
niihin uutta ilmettä ja tiedot helposti luettavaksi.
Neuvottelut Pohjolan kanssa on saatu päätökseen kauden 2014 vakuutusturvasta.
SMK.ry on pyrkinyt toteuttamaan kilpailureitistöt kuljettajaturvallisiksi ja koska
turvallisuuteen panostaminen on tuottanut tulosta siirrämme saamamme alennuksen
suoraan kuljettajien hyväksi. Myönnämme koko kauden kattavan sporttiturvan jäsenillemme
ennakkohintaan 129 eur mikäli lunastat sen 31.12.2013 mennessä.
( 1.1.2014 jälkeen hinta on 145 eur ) . Kertalisenssin kisoihin myönnämme jatkossakin
edulliseen 35 eur hintaan. Vakuutukset tulevat myyntiin lokakuun alussa. Kaudella
2014 tulemme panostamaan entistä enenmän turvallisuuden eteen. Reittien sekä
merkintöjen tarkastamista varten olemme nimenneet kolmen hengen ryhmän.
Kerhojen jäsenmaksut pysyvat ennallaan alle 100 jäsentä 100 ekua , alle 200 jäsentä
200 ekua ja mikäli kerhossanne on yli 200 jäsentä on jäsenmaksu 300 ekua.Eräpäivä
kerhojen jäsenmaksuille on 15.12.2013 ja tiedot maksamisesta päivittyvät sivuillemme
SMK.ry järjestää marraskuu-joulukuussa toimitsijakoulutuksia kisojen järjestäjille
Koulutuksissa käydään läpi kisojen turvallisuutta ,sääntöjä sekä annetaan ohjeita
kilpailujen tiedottamisesta , tuloksien julkaisemisesta medialle
SMK.ry avaa foorumin jossa kelkkailunharrastajat voivat ilmoitella safareista ,
kerhojen yhteisajeluista tai vaikkapa ” kaveriajeluista ” .

