
                              1 / 3

KILPAILUKUTSU/LISÄMÄÄRÄYS Kilpailulupanro  22/CC/

Kilpailun nimi: II Kanteleen Endurance 
Laji/laajuus: Cross Country / kans 
Kilpailun päivämäärä: 3.9.2022

Kilpailuluokat: Kansallinen: Kilpa (A, B, V40), Harraste (C, V50, V60), 
Nuoret/Naiset/Matkaendurot

Kilpailu ajetaan joukkueena, jossa kolme kuljettajaa. 

Kilpailijan tulee ilmoittautua A-, B-, V40-, C-, V50, V60-, Nuoret, 
Matkaendurot tai Naiset luokkaan.

Joukkueen luokka korkeimman tason omaavan kuljettajan mukaan, esim.
yksi joukkueen jäsen A-luokiteltu, muut C-luokan kuljettajia, joukkueen on
ajettava kilpaluokassa.  

Joukkueessa voi ajaa nuori tai/ja nainen, mutta ilmoittauduttava tason 
mukaan omaan luokkaan. 

Kilpailun järjestäjä: Pukkilan Moottoriurheilijat ry

Ilmoittautumiset:  https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi/auth/signin

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 26.8.2022 tai kun rajattu joukkue 
määrä (90 joukkuetta) täyttyy. 
Jälki-ilmoittautuneita ei oteta.

Jokainen kilpailija ilmoittautuu Motin kautta. 
Motissa ilmoittautuessasi Team-kohtaan nimetään joukkueen 
yhtenäinen nimi. Jokaisen joukkue jäsenen tulee laittaa sama nimi 
ilmoittautuessaan. 

Lisäksi joukkueen nimi ja joukkueessa ajavat kuljettajat ilmoitetaan 
sähköpostilla vielä erikseen os. ahomia72@gmail.com.  

Ilmoittautumismaksut: 50€ / kilpailja 

     Peruutusehdot: Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista, 
palautetaan ilmoittautumismaksu takaisin vähennettynä toimistokuluilla 
10,00 €. 

Joukkueeseen ilmoitetun kuljettajan voi vielä perumistapauksessa vaihtaa
ennen kilpailua. Ilmoitus kuljettajan vaihdoksesta ahomia72@gmail.com, 
0400 618 445, viimeistään perjantaina 2.9.2022 klo 18:00 mennessä.

Kilpailutiedotus Kanteleen Krossareiden facebook-sivut ja PukMU.fi. Kilpailulle tullaan 
tekemään WhatsApp-linkki ”Kanteleen Endurance 2022”.
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Puhelin kilpailupäivänä: 0400 618 445

Keskeytyspuhelinnro: 040 477 1787

Kilpailukeskus: Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Muurahaisentie 2, Pukkila. 
Opastus Myrskyläntieltä.

Reitti ja ajoaika: Kilpailureitti Pukkilan kunnan alueella. 
Kierroksen pituus tarkentuu lähempänä kilpailua. 
Ajoaika kaikilla luokilla 6 h. 

Ajoajan voi jakaa kolmen kuljettajan kesken, siten että jokainen kuljettaja 
kuitenkin ajaa vähintään yhden kierroksen. 

Ilmoittautuminen 
ja katsastus: alkaen klo 7.00

Katsastus: Joukkue katsastaa kolme moottoripyörää. 

Kilpailu alkaa: Ohjaajakokous klo 9:30
Lähtö klo 10.00 porrastetusti, kilpa-, harraste ja 
nuoret/naiset/matkaendurot.

Kilpailun kulku: Kilpailun lähtö toteutetaan yhteislähtönä, mönkijän lähettämänä.

Lähtöpaikka määräytyy sen mukaan, missä järjestyksessä joukkueen 
kokoonpano on ilmoitettu sihteerille.

Varikolle vaihtoon tultaessa pysähdys stop-merkille ja pyörän työntö 
sammutetuin moottorein vaihtoalueelle. Vaihto tapahtuu kosketuksella 
seuraavalle kierrokselle lähtevän selkään. Kierrokselle lähtevän 
kuljettajan on työnnettävä moottoripyörä lähtölinjalle ja sitten vasta saa 
käynnistää.

Vaihtoalueella ei saa käynnistää, rullata tai ajaa käyvin moottorein 
moottoripyörällä. Tämän säännön rikkomisesta altistuu tuomariston 
rangaistukselle, joka on viisi (5) minuuttia. 

Tuloksen ratkaisee joukkueen ajetut kierrokset ja kokonaisaika. Maksimi 
vaihto- tai huoltoaikaa ei ole. Minimi on kuitenkin kolme kierrosta, koska 
jokaisen kuljettajan pitää ajaa vähintään yksi kierros. 

Jos moottoripyörä rikkoutuu kesken kilpailun, voi kuljettaja jättää 
pyöränsä reitin ulkopuolelle sivuun ja juosta turvallisuutta noudattaen 
vaihtoalueelle ja suorittaa vaihto seuraavalle joukkueen jäsenelle. 

Keskeyttäneen kuljettajan on kuitenkin ajettava oma kierroksensa. 
Mikäli kuljettajan vaadittava kierros jää ajamatta kokonaan, joukkue jää 
kokonaisten joukkueiden taakse tuloksissa. 
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Muuta huomioitavaa Kilpailunumerotarrat saa järjestäjän puolesta kilpailupaikalla 

ilmoittautumisen yhteydessä. Numerotarrat (3 kpl/kilpailija) on liimattava 
moottoripyöriin ennen katsastusta. Jokaiselle kilpailijalle tulee juokseva 
numerointi joukkueen numeron mukaan. 
Tarrat tulee liimata oikein kilpailijan numeroinnin mukaan!!

Kilpailijalla tulee olla mukana moottoripyörän voimassa olevasta 
liikennevakuutuksesta todistus!!! Vakuutustodistus on esitettävä 
katsastuksessa.

C-luokka 13v. – (A1-tyypin moottoripyörä, moottorikoko ja tyyppi vapaa) 

SML:n valvoja Jakke Ojala (SsMK)
Tuomaristo Rauski Vilkas (NRT), Satu Hiltunen (OriMK)
Kilpailunjohtaja Jari Perttilä
Kilpailun sihteeri Mia Aho 
Ajanottopäällikkö Mikko Virtanen
Katsastuspäällikkö Juha Salonen
Reittimestari Tero Svinhufvud
Turvapäällikkö Jari Mäcklin
Ympäristöpäällikkö Hannu Homma (koulutetaan)

     Järjestyspäällikkö Joonatan Tengval
      

Kilpailu järjestetään SML:n sääntöjen ja määräysten sekä tämän 
lisämääräyksen ja mahdollisesti myöhemmin annettavien määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti.

Keravalla 4.7.2022

Mia Aho
kilpailun sihteeri
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