
 Suomen Moottorikelkkailijoiden hallituksen kokous Jyväskylässä 6.8.2011 

 

 Tiivistelmä kokouksessa päätetyistä asioista. 

 
 Kokouksessa käytiin läpi kelkkaurheilusäännöstöä ja siihen tullaan tekemään 

 pienehköjä muutoksia. Säännöt tullaan julkaisemaan yhdistyksen sivustoilla  

 kokonaisuudessaan lähiaikoina. 

 
 Uudet kilpailuluokat: Enduro 

 
 SM-arvosta ajavat luokat 

 
 SM-Pro   

  - neste 600 , kuninkuusluokka 

 

 SM-Pro / ac 

  - puhallinluokka 

 

 SM-Masters 

  - neste 600 . miehet iältään yli 43 v 

 

 SM-Juniorit 

  - puhallinluokka alle 600 

 

 SM-Ladyt 

  - ladyt  neste 600 (18- v)  tai puhallin 600 (15-18 v) 

 
 Trophy-Cupista ajavat luokat: 

 
 Legendat 

   - miehet yli 50 v , neste 600 

 

 Semi -Pro 

  - kuljettajat jotka ajavat noususta SM-Pro luokkaan , neste 600 

 

 Semi -Harraste 

  - ns. harrasteluokka , kuljettajat ajavat noususta luokkaan Semi-Pro 

                 Luokan sisällä ajetaan Sport -luokan mestaruudesta johon voi osallistua 

   Arctic-Cat 500 sekä alle 600 nelitahtiset koneet. 

  

 Historic 

  - Kelkat jotka on rekisteröity 2002 tai aiemmin lisäksi luokkaan voi osallistua 

    uudemmatkin kelkat mutta niissä täytyy olla pitkittäistukivarret. 

    Tarkoituksena luokassa on ajaa ns. vanhan liiton laiteilla. 

 Rookie 

       - täysin uusi luokka tulokkaille. Kuutiotilavuus kelkoissa on vapaa ja kisaan 

  voi osallistua kunhan kelkka on tyyppihyväksytty, liikennevakuutettu ja kelkassa 

    on tarvittavat turvavarusteet. Luokassa voi ajaa mikäli et ole ajanut enduro- 

    kilpailua vuonna 2009 tai sen jälkeen. 

    Luokka on tarkoitettu tutustumisluokaksi lajiin. Luokassa voi ajaa ainoastaan 

                yhden kauden ja sen jälkeen on siirryttävä Semi-Luokkaan. 

    mikäli olet ajanut ainoastaan Sprint-kilpailuja mutta et Enduroa voit ajaa 

    tässä luokassa. 

    Luokan voittaja on Vuoden tulokas 

 
 Kaikkien luokkien kolme parasta tullaan palkitsemaan kauden päätöstapahtumassa ! 



 Ajojärjestys: Historic – SM-Juniorit – SM-Ladyt – Legendat –SM-Masters 

               SM- Pro – SM-Pro / ac  ( kiertävänä ) 

   Semi-Pro – Semi – Rookie  ( kiertävänä ) 

 
 Pistelasku: Kaikkien osakilpailuiden pisteet lasketaan lopullisiin tuloksiin. 

 
 Pistelasku kilpailuissa: Pisteytystä tullaan tiivistämään että sarjasta saadaan 

 tasaväkisempi ja kaikki omaavat mahdollisuudet hyvään sijoitukseen tasaisella 

 ajolla. Pisteitä jaetaan 15.parhaalle seuraavasti. 

 20 – 17 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1   

  

 Joukkuekilpailu: 

  

 Sarjassa ajetaan koko kauden kattava joukkuekilpailu. Joukkueeseen tulee kuulua 

 kolme kuljettajaa joiden kaikkien on oltava eri luokasta. Kilpailijat voivat olla eri 

 kerhoista ja kauden yhteenlaskettu pistemäärä kauden päätteeksi ratkaisee voiton. 

  

 Esim. Hyväksyttävä joukkue 

 Kuljettaja SM-Pro 

 Juniori 

 SM-Masters 

  

 Kilpailuun osallistuminen on ilmainen  

 
 Kauden päätteksi palkitaan kolme parasta joukkuetta. 

 
 Protestikäytäntö. 

  

 Kilpailuihin vaaditaan sääntöjen mukaiset toimihenkilöt. 

 Kilpailuissa tulee olla 3 -tuomaria jotka tekevät ratkaisun osapuolia riittävästi 

 kuultuaan äänestämällä. Päätös on lopullinen ja päätöksestä ei voi valittaa 

 mihinkään. 

 
 Kerhojoukkueiden SM 

  

 Kilpailu ajetaan kelkkaurheilusääntöjen mukaisesti.   

 

 
 Safarit  

  - Olemme neuvotelleet usean Safari-järjestäjän kanssa ja pyrimme 

    edesauttamaan tämän hienon kelkkaperinteen jatkumista. Safari- 

    järjestäjät ilmoittavat hyvissä ajoin sivuillamme tulevista mielen- 

    kiintoisista tapahtumista. 

 

 
 Yhteistyökumppanimme 

 
 Yhdistys on aloittanut yhteistyökumppanien kanssa neuvottelut ja sarjan 

 tukijat esitellään yhdistyksen Yhteistyökumppanit osiossa syksyn aikana. 

 
 Toivomme kaikkien kelkkailun ystävien liittyvän kannattaja -jäseneksemme 

 ja liittyminen on helppoa sivustoillamme. 

  

 

 

 



 Sprint 

 
 Sprint kilpailut ajetaan nykyisen Sprin säännöstön mukaisesti. 

 
 Säännöt julkaistaan tarkastuksen jälkeen. 

 

 
  

 Toivomme todella että tehdyt päätökset ovat kaikkien mielestä oikean suuntaisia. 

 Kerralla emme pysty Roomaa rakentamaan mutta mennään askel kerrallaan. 

 Olemme pyrkineet madaltamaan kynnystä lähteä kilpailemaan sekä tarjoamaan 

 kaikille sopivan luokan harrastaa lajeja. 

 Pyrimme olemaan kelkkailun etujärjestö ja pyrimme ajamaan asioita myös tavallisen 

 kelkkaharrastajan näkökulmasta. 

 Otamme mielellämme vastaan hyviä ideoita! 

 

 
 SM- sarja on valmistunut sekä Enduron ja Sprintin osalta. 

 
 28.1.2011 Testiendurokilpailu Ukkohallassa 

 
 SM- Enduro Trophy sarja 

 
 4.2.2011 Asikkala 

 25.2.2011 Vaala 

 3.3.2011 Tuupovaara 

 17.3.2011 Lieksa 

 24.3.2011 Salla 

 

 
   

 11 – 12.2.2011  SM- Sprint Kiteellä kaksipäiväisenä kilpailuna 

   

 

  

 Terveisin Suomen Moottorikelkkailijat ry Hallitus 

  
  


