LaMK KÄSIKIRJA
Snowcross harrastajasta kilpailijaksi

ESIPUHE

Hyvä lukija,
Oletko pohtinut snowcross‐lajin kiemuroita, kuten erilaisia vakuutuksia,
säännöksiä ja ohjeistuksia? Oletko käyttänyt turhaa aikaa etsiessäsi tietoa
useasta eri lähteestä? Ratkaisu on tässä, sillä pitelet juuri
käsissäsi tietopakettia snowcrossin liittyvistä lajiominaisuuksista.
Tämä käsikirja auttaa ja tukee junioria
sekä hänen huoltajiaan siirtymään sujuvasti harrastetoiminnasta
kilpaurheilun pariin. Olemme koonneet teille tietoa lajin
säännöistä, vakuutuksista, lisensseistä, riskeistä sekä urheilullisesta
elämäntavasta. Kirja on toteutettu yhteistyössä Lapin Moottorikelkkailijat
Ry:n ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.
Antoisia lukuhetkiä ja vauhdikkaita kilpailuja lajin parissa!

Jämsä Janna, Koivuranta Heidi, Uggeldahl Marja & Vainio Camilla
Lapin ammattikorkeakoulu
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1. LAPIN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY

Lapin Moottorikelkkailijat Ry on Suomen vanhin
varsinaisesti kelkkailuun keskittynyt
erikoisseura, joka perustettiin 29. toukokuuta
1970 Rovaniemellä. Ensimmäiset kilpailut seura
järjesti 1971 Rovaniemen autourheilijoiden
avustuksella, minkä jälkeen toiminta on
kasvanut suuresti.

Lapin Moottorikelkkailijat ry on Suomen Moottoriliiton
jäsen. Harrastustoiminnan lisäksi seurassa on aktiivista
kilpailutoimintaa eri sarjatasoilla. Seuran toimintaa
ohjaa kahdeksan henkinen hallitus. Seuran
kokoontumispaikkana toimii kerhotila Rovaniemen
keskustassa osoitteessa Kansankatu 12.

Seurassa toimii seniori‐, juniori‐, nais‐, kilpailu‐ ja retkeilyjaosto.
Lisäksi seurassa toimii vapaaehtoinen pelastuspalvelujaosto,
jonka yksi tehtävistä on kouluttaa kelkkailijoita hallitsemaan
välineensä poikkeuksellisissa‐ ja ääriolosuhteissa. Jaosto
osallistuu myös pelastus‐ ja etsintätehtäviin viranomaistahojen
kanssa ja tekee yhteistyötä SPR:n kanssa.

Mäntyvaarassa sijaitseva crossirata toimii talvisin
snowcross‐harrastajien kohtauspaikkana. Radan
ylläpidosta ja rata‐asioista vastaa seuran kilpailujaosto.

2. TURVALLISESTI HARJOITUKSISSA

Miten pääset mukaan lajiin?
Junnujaoston toimintaan pääsee mukaan 9–15‐
vuotiaat nuoret. Toimintaan liitytään vetäjien kautta ja ennen tätä
tulee liittyä jäseneksi ja suorittaa 30€ jäsenmaksu.
Snowcross kausi alkaa syyskuusta alkaen sisäliikunnan parissa.
Ajoharjoituksiin siirrytään talven lumitilanteen mukaan
Mäntyvaaran crossradalle. Syyskauden harjoitusaikataulusta
ilmoitetaan nettisivuilla ja facebookissa.
Juniorin tulee olla varusteltuna harjoituksissa seuraavan laisesti:
•
•
•

Kypärä
Ajolasit
Kelkkakengät

Lisäksi suositeltavaa olisi seuraavien varusteiden käyttö:
•
•
•
•

Rintapanssari
Polvisuojat
Kyynärsuojat
Niskatuki

Jos oman moottorikelkan investointi lajin alkuvaiheessa tuntuu liian
suurelta, niin juniorijaostolla on yhteiskäytössä 3klp Lynx ACE600 ‐
kelkkaa.
Yhteiskumppanina BRP Finland Oy

3. SNOWCROSS LAJINA

Snowcross on kilpaurheilulaji, jossa kisaa
käydään moottorikelkoilla. Laji on erittäin
nopeatempoinen ja vaatii kovaa kuntoa niin
fyysisesti kuin henkisesti.
Kilpailut ajetaan talvisin suljetuilla radoilla,
jotka muistuttavat motocross‐ratoja
hyppyineen sekä pattisuorineen. Ratojen
pohjat tehdään kovaksi jäällä ja päällystetään
lumella.
Snowcross‐kilpailut alkavat aika‐ajoilla tai
karsinnoilla, joiden parhaat ajajat pääsevät
finaaliin. Finaaliin on mahdollista päästä myös
last chance‐lähdön kautta, mikäli
aikaisemmissa erissä on tullut
epäonnistuminen.
Lähdöt ovat kilpailuissa tärkeässä asemassa,
alkuerissä hyvin ajaneet saavat
etulyöntiaseman päästessään valitsemaan
ensimmäisinä parhaat lähtöpaikat viivalta.
Viivalla voi olla yhtä aikaa noin 20 kelkkaa, joka
on yleensä maksimimäärä. Kilpailuerään kaikki
kelkat starttaavat yhdessä. Snowcrossissa
kilpailuerät kestävät normaalisti 10–15
minuuttia, jonka jälkeen ajetaan vielä kaksi
kierrosta, mutta myös lyhyempiä eriä voi olla.

4. HARRASTAJASTA KILPAILIJAKSI

Käsikirjan ensimmäisessä osiossa käsiteltiin harrastajalle oleellisia lajiin liittyviä
tietoja. Seuraavassa osiossa annetaan lisätietoa kilpailijaksi suuntaavalle tai
kilpailu‐uraa aloittavalle nuorelle ja hänen huoltajilleen.

4.1. SÄÄNNÖT

Suomen Moottoriliitto ry:n säännöt koostuvat
Urheilusäännöstöön kirjatuista yleisistä säännöistä sekä
täydentävistä lajisäännöistä. Lisätietoja säännöistä saat
Suomen Moottoriliiton toimistolta.

Suomen Moottoriliitto ry ‐ säännöt
http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/saannot/
http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/saannot/mk‐enduro/

4.1.1. VIRALLISET MERKINANNOT
Taulumerkit:
15
5
2
1

15 sekunnin kuluttua kääntyy 5 sekunnin taulu
Lähtö tapahtuu 5–8 sekunnin kuluttua
Erää on jäljellä 2 ratakierrosta
Erää on jäljellä 1 ratakierros

Lippumerkit:
Punainen lippu

Kilpailu on keskeytetty, lopeta kilvanajo

Musta lippu ja taululla
näytetty ajajan numero

Kyseisen ajajan on pysähdyttävä välittömästi
ratavarikolle.

Keltainen lippu, liikkumaton

Vaara, aja varovasti

Keltainen lippu, heilutettu

Vihreä lippu

Välitön vaara, valmistaudu pysähtymään.
Ohituskielto. Tela ei saa nousta maasta.
Sinut ohitetaan kierroksella. Huomioi takana tuleva,
älä estä ohitusta.
Rata vapaa / aika‐ajo käynnissä

Ruutulippu

Harjoitus / aika‐ajo / kilpailu on päättynyt

Sininen lippu

4.1.2. KILPAILUNUMEROLAATTOJEN VÄRIT

Moottorikelkassa tulee olla kolme numerolaattaa; yksi
kummallakin sivulla, joko sivumuovissa tai erillisessä
numerolaatassa ajajan takana ja yksi edessä. Etunumeron
tulee olla selkeästi edestäpäin luettavissa, eikä se voi olla
esim. ohjaustangossa, jos kuomu/konsoli peittää sen
näkyvyyden.
Pro
Pro Lite
Harrasteluokka
Veteraanit
Junior 7‐10
Junior 11–14
Junior 14–16
Naiset

valkoinen pohja, mustat numerot
valkoinen pohja, siniset numerot
valkoinen pohja, punaiset numerot
sininen pohja, valkoiset numerot
valkoinen pohja, mustat numerot
musta pohja, valkoiset numerot
vihreä pohja, valkoiset numerot
punainen pohja, valkoiset numerot

Numeroiden vähimmäismitat ovat:
‐Korkeus 140 mm (etunumero 120 mm)
‐Leveys 80 mm
‐Numeron viivan paksuus 25 mm. Numeron pitää olla
kokonaisuudessaan luokan värin mukainen. Pelkkä reunustus
ei ole sallittu.
‐Numeroiden välit 15 mm
‐Numeroiden ympärillä pitää näkyä pohjaväriä 15mm joka
puolella
Kilpailunumeroina on käytettävä selkeää fonttia. Kaikki muut
numerolaatat tai merkinnät, jotka saattavat haitata
kilpailunumeroiden havaitsemista, on poistettava ennen
lähtöä.
Numerolaatassa ei saa olla mainoksia ja sen ympärille on
jätettävä vähintään 5 cm vapaata tilaa, jossa ei saa esiintyä
mainoksia.
Kilpailijanumeron voit varata motti.moottoriliitto.fi sivustolta
(vaatii rekisteröinnin)

4.1.3. TRANSPONDERI

Snowcross‐kilpailuissa käytetään sähköistä
ajanottoa. Ajaja, jolla on kausilisenssi, tulee
hankkia myös oma henkilökohtainen ajanotossa
käytettävä transponderi.
Transponderin numero tulee ilmoittaa
järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä.
Tarpeen mukaan transponderin voi myös
vuokrata kilpailun järjestäjältä ilmoittautumisen
yhteydessä.

Transponderi tulee asentaa moottorikelkan pituussuunnassa
etuiskunvaimentimien ja vetoakselin väliselle alueelle. Se tulee asentaa
variaattorin tai pakoputken puolelle, mutta ei siis itse konetilaan, eikä
ohjaustankoon.
Mitä alemmaksi transponderi asennetaan, sitä parempi. Maksimikorkeus
lumen pinnasta on 70cm.
Transponderin alapuolella ei saa olla metallia, eikä hiilikuitua, jota signaali
ei läpäise.
Pohjalevyyn voi myös tehdä reiän signaalin parantamiseksi.
On ehdottoman tärkeää, että transponderi asennetaan pystysuoraan
asentoon siten, että liittimen puoli (musta tai valkoinen pää) on alaspäin.
Kiinnityssokka on tällöin yläosassa (X2 mallissa kiinnityssokka on
alapuolella). Muutoin transponderin asennussuunta on vapaa.

4.1.4. PIKATIETOA

Käyttäytyminen kilpailussa
Kilpailun aikana ajajat eivät saa syyllistyä säännönvastaiseen,
epärehelliseen tai vaaraa aiheuttavaan käyttäytymiseen.
Tästä johtuen:
•

on ehdottomasti kiellettyä ajaa tai työntää moottorikelkkaa radan
ajosuuntaa vastaan

•

jos ajaja poistuu radalta, hänen on palattava sille noudattaen
erityistä varovaisuutta; ajoa nopeuttava oikaisu on kielletty

•

kierroksella jäänyt kilpailija ei saa hidastaa nopeammin ajavia

Snowcrossissa kaikissa luokissa meluraja on 112dB.
Mittarivirheestä +1dB ja talviolosuhteista +1dB.
Eli suurin sallittu mitattu melutasoon 114dB.
Kilpailun jälkeen jälkikatsastuksessa mitattu tulos saa olla
+1dB (=115dB).

Turvakytkin on oltava kiinnitettynä ajajaan ajon aikana.
Turvakytkimen toimintaperiaatetta ei saa muuttaa.
Polttoaineena sallitaan 95E10, 98E5ja pienkonebensiini. Pro
Open‐luokan kilpailuissa sallitaan FIM:in määrittelemä
polttoaine
Moottorikelkoissa tulee olla alkuperäinen roiskeläppä, tai
riittävän jäykkä (ei saa taipua rullalle) omavalmiste
joka on max 100mm maasta ajajan istuessa ajajan paikalla.

4.2. VAKUUTUKSET JA LISENSSIT

Ajajan tapaturmavakuutus on pakollinen ja se merkitään lisenssiin sen
myöntämisen yhteydessä. Tapaturmavakuutus kattaa myös lajille kuuluvan
harjoittelun. Jotta ajajalisenssi myönnetään ja jotta vakuutus on voimassa,
ajajan tulee olla jonkun SML:n jäsenkerhon tai jäsenseuran jäsen. Tämä
koskee kaikkia ajajalisenssejä. Kalenterivuoden aikana ajaja voi edustaa vain
yhtä kerhoa.

SML:n ajajalisenssin voi lunastaa ainoastaan osoitteesta motti.moottoriliitto.fi
(vaatii rekisteröinnin sivustolle). Ajajalisenssin toimitusaika on noin kaksi
viikkoa. Lisenssivakuutus tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00. Järjestäjä ei
saa päästää ajajaa kilpailemaan ilman SML:n myöntämää ajajalisenssikorttia.

Kaikki alle 16‐vuotiaat ajajat ottavat nuorisourheilulisenssin lajista tai luokasta
riippumatta.

4.3. URHEILULLINEN
ELÄMÄNTAPA
Snowcross Pro‐ luokassa kilpaileva
Sami Huttunen kertoo omista
elämäntavoistaan kilpaurheilijana.

Paljonko treenitunteja mahtuu viikkoosi?
Kesällä joka päivä, viikonloppuisin
aamulenkki ja illalla ajamaan motocrossia.
Tietenkin 1 tai 2 lepopäivää pitää mahtua.
Kyseessä peruskuntojakso, joka on
kilpailukauteen valmistautuva jakso.
Kisakautena ei ehdi aivan niin paljon
treenata, koska kelkan ja varusteiden
huoltoon sekä kisoihin matkustamiseen
menee paljon aikaa.
Jos kisat on viikonloppuna, viikolla ehtii
treenata noin 4–5 tuntia, ajamassa ehtii
käydä 1–2 kertaa ja salilla 1–2 kertaa.
Perjantaina pakkaus ja lepopäivä
viikonloppua varten.

Mistä osa‐alueista treenisi koostuu?
Aerobinen (lenkkeily, pyöräily),
ajotreeni (motocross pyörä, kelkka),
kuntosali (kuntopiiri,
voimaharjoittelu) ja kehonhuolto
(hieronta, uinti, venyttely), näiden
lisäksi pallopelit ja jääkiekko.
Kuinka paljon treenaat itse lajia?
Jos viikonloppuna ei ole kisoja 3–4
viikossa, reilu tunti ajoa per ajokerta.
Jos viikonloppuna on kisat 1–2 kertaa,
toinen ajokerta kelkan testausta.
Kesällä motocross pyörällä 3–4 kertaa
viikossa.

Miten jaksotat harjoittelusi vuositasolla?
Kesäkuusta syyskuuhun peruskuntojakso (lenkkeily, pyöräily, pallopelit, kaikki
aerobinen‐, intervalli‐ ja salitreeni). Syyskuussa enemmän voimaa eli puntti ja
salitreeniä, jossa keskitytään voiman tuottoon. Loput 2 kuukautta on kilpailukauteen
valmistavaa harjoittelua, nopeus treenejä, kuntopiiriä sekä kimmoisuus harjoitteita.
Tammikuussa alkaa kisakausi, joka kestää huhtikuun puoleen väliin. Tällöin tehdään
kuntoa yllä pitäviä treenejä, aerobista, hiihtoa, hyvä treenit kuntopiiriä ja kevyttä
punttia. Liikkuvuus treenejä kuten keppijumppaa. Kisat loppuu huhtikuun puolessa
välissä sen jälkeen on hyvä pitää vähän reilu kuukausi lepoa, ei tehdä mitään, jotta mieli
ja kroppa saa levätä. Lepotauon jälkeen kesällä jaksaa aloittaa treenit.
Hieronta myös erittäin tärkeä ja se olisi hyvä ottaa säännölliseksi tavaksi. Itse käyn
kisakaudella noin kerta viikkoon. Kesätreeni kaudella pari kolme kertaa kuukaudessa.

Mihin kiinnität huomiota ruokavaliossasi?
Normaali kotiruokaa, mahdollisimman
vähän herkkuja. Monipuolisesti vihanneksia,
kasviksia, marjoja yms. Muutama päivä
ennen kisoja ruuan ja juoman tankkaus.
Erityisesti kisapäivinä pitää juoda, eikä
pelkästään vettä. Itse juon urheilujuomia,
urheilugeelejä sekä otan magnesiumia
tabletin ennen kisapäivää ja sen aikana.

Miten huolehdit henkisestä
jaksamisestasi?
Lepopäivät pitää muistaa pitää
kisaviikonlopun jälkeen, yksi tai kaksi
päivää. Unta reilusti, vähintään 8 tuntia
yössä.
Ennen kisoja omaa aikaa,
rauhoittumista, kävelyä radalla (linjoihin
ja ohituspaikkoihin tutustumista),
onnistumisen hetkien kertausta. Kisan
jälkeen kertaa suorituksen (+/‐) läpi
käyminen. Mielikuvatreeni. Valmentajan
ja mekaanikon kanssa keskusteleminen.

Millainen on ruokavaliosi
kisaviikonloppuna?
Runsas aamupala, kisojen jälkeen
pitää muistaa syödä, kisojen aikana
kevyttä välipalaa (hedelmiä,
proteiinipatukka). Jos erien välissä on
pitkä tauko pieni ruoka‐annos kuten
pastaa hyvä syödä, jos erien välissä on
lyhyt tauko (30 min) silloin esimerkiksi
banaani, urheilugeeli ja urheilujuomat.

5. RISKIENHALLINTA

Snowcross‐lajiin kuten muihinkin urheilulajeihin kuuluu onnettomuuksia ja
tapaturmia. Jokaisen lajia harrastavan tai kilpailevan kuskin sekä hänen huoltajiensa
tulisi tiedostaa lajiin liittyvät riskit sekä oppia ennakoimaan niihin. Turvallisuus on
moottoriurheilun elinehto ja sen tulee olla näkyvä osa moottoriurheilua ja mukana
kaikessa toiminnassa.

RISKI:
Fyysisestä, henkisestä tai ympäristön vaikutuksesta johtuva asia, joka
voi johtaa onnettomuuteen.
TAPATURMA:
Epäonnistuneen tai huonosti hoidetun asian seuraus. Mitä enemmän ympäristöstä
löytyy riskejä, sitä todennäköisempää on tapaturman syntyminen.

Snowcrossissa riskit voivat kohdistua moneen osapuoleen. Turvallisuuden
edistämisen ABC kuvaa kaikkia osapuolia ja heihin kohdistuvia riskejä.
A
Katsoja. Osapuoli, joka ensisijaisesti tulee suojella. Hänelle ei saa
tapahtua mitään. Olosuhteen on oltava sellaiset, ettei mikään odottamatonkaan riski
voi kohdistua katsojaan.
B
Toimitsija. Hän ottaa suurimman riskin turvatessaan kilpailijan suoritusta. Hyväksytty
ja yhdenmukainen koulutus on taattava toimitsijalle, joka ottaa tietoisen
riskin ryhtyessään työhönsä.
C
Kilpailija. Hän on tietoinen ottamastaan riskistä. Kilpailijoille tulee taata, että muut uin
hänen omassa kontrollissaan olevat riskitekijät ovat arvioitu ja minimoitu jonkin muun
osapuolen toimesta, kuten järjestäjän tai liiton toimesta.

Turvallisuuden saralla snowcrossissa on tapahtunut suuri kehitys parin viime
vuoden aikana. Vuoden 2016 kantavina teemoina olivat ratatuomareiden ja
liputuspisteiden turvallisuuden parantaminen, turvallisuus hyppyreissä, vanhempien
vastuu lapsen harjoitteluympäristön turvallisuuden edistäjänä

Turvallisuus asioiden parantamisen eteen snowcross lajissa tehdään koko ajan
paljon töitä ja viime vuosina suuria uudistuksia ovat olleet muun
muassa ratakilpien ja ratatuomarivarusteiden käyttöönotto. Lisäksi jatkossa
tullaan kiinnittämään huomiota hyppyreiden turvallisuuteen erityisesti
näkyväisyyden suhteen. Näkyvyyden parantamiseksi on käynnistetty
projekti varoitusvalojen kehittämiseksi.
Miten jokainen meistä pystyy edesauttamaan lajin turvallisempaa ympäristöä?
1. Pidä silmät auki = tunnista riskit, vaaratekijät ja tunnista parannettavat tekijät
2. Reagoi tilanteisiin heti = määrittele hyväksymisen taso
3. Tee muutos = paranna heti arveluttava asia ja ehkäise näin onnettomuuksia
4. Pidä kirjaa = jatkuvalla seurannalla huomaamme enemmän, viikoittain, kuukausittain,
vuosittain.
5. Pidä ihmiset ajan tasalla = tiedottamalla muita opimme kaikki uutta
Teija Piirto 2016. http://www.moottoriurheilu.tv/blog/teija‐piirton‐blogi‐turvallisuuden‐edistaminen‐alkaa‐
sinusta‐ja‐minusta/

6. LAMK YHTEYSTIEDOT

Juniorijaosto
Arto Hyvärinen p. 0500 884 244
team.hyvarinen(at)gmail.com
Maarit Tenhunen p. 0400 947 089
maarit.tenhunen(at)ulapland.fi
Raimo Tenhunen p. 0400 164 862
Mikko Peuraniemi p. 040 755 8393
Jari Ruotsalainen

7. TUTUSTU MYÖS NÄIHIN

Tarvikekeskus Oy
www.tarvikekeskusoy.fi

Koneliike Korteniemi
www.koneliike.fi

Nettimoto
https://www.nettimoto.com/

Facebook Moottorikelkka‐Kirppis
https://www.facebook.com/groups/652825708131089/

KIITOS!
Lapin Moottorikelkkailijat Ry
Lapin Ammattikorkeakoulu
Maarit Tenhunen
Sami Huttunen
Juha Välikangas (Kuvat)
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