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1. Mistä on kysymys?

Snowcross Super League on uusi Pohjoismainen Snowcross-sarja. Sarjan tavoitteena on

laajentua tulevina vuosina 4-5 osakilpailun mittaiseksi, siten että kilpailuja järjestetään

kaikissa Pohjoismaissa. Super Leaguen missiona on kehittää koko Pohjoismaista Snowcrossia

kovatasoisilla ja laadukkailla kilpailutapahtumilla, sekä ammattilaistason TV-tuotannolla.

Super Leaguen ensimmäisellä kaudella ajetaan kaksi osakilpailuviikonloppua sekä yksi

finaaliviikonloppu.

● Osakilpailu 1: 11.-12.2.2022 Boden, Boden Energi Arena, Ruotsi

● Osakilpailu 2: 18.-19.3.2022 Oulu, OuluZone, Suomi

● Finaaliviikonloppu: 22.-23.4.2022 Jämsä, Himos, Suomi

Snowcross Super Leagueen osallistuminen vaatii FIM:n alaisen urheilujärjestön myöntämän

kilpailijalisenssin.

2. Kilpailukonsepti

Snowcross Super Leaguessa ajetaan kaksipäiväisiä kilpailuviikonloppuja.

Kisaviikonloput alkavat perjantaisin Pro & Pro Lite- luokkien osalta. Perjantaina ajetaan

aika-ajot, Round 1 -kisaerät, sekä Dominator kilpailut, joihon osallistuu aika-ajojen 24 parasta

molemmista kisaluokista. Dominator kilpailu kuuluu Super League sarjaan ja siitä jaetaan

sarjapisteet luokittain neljälle parhaiten sijoittuneelle kuljettajalle.

- Snowcross Super Leaguen mestari on kuljettaja jolla on kauden päätteeksi eniten pisteitä.

Mestaruuspokaalit jaetaan luokittain. Tasapistetilanteessa mestariksi julistetaan

päätöskilpailun finaalissa paremmin sijoittunut kuljettaja.

2.1. Virallinen kieli & tiedottaminen

- Sarjan virallinen kieli on englanti. Viralliset tiedotteet ja mm. kilpailijakokoukset pidetään

ensisijaisesti englanniksi.

● Maakohtaista tiedotusta ja uutisointia Suomen- ja Englannin-kielillä.

2.2. Järjestäjä & järjestäjän yhteystiedot

- Sarjan kaupalliset oikeudet omistaa LiveSports Promotions Oy.

Snowcross Super Leaguen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.snowcross.fi/office

- Kaikki sarjaan ja kilpailuihin liittyvät yhteydenotot hoidetaan keskitetysti sähköpostitse

osoitteesta: office@livesports.fi . Sähköposteihin pyritään vastaamaan 12 tunnin kuluessa.

3. Livestream & TV

Kilpailupäivistä toteutetaan laadukkaat ja kattavat suomen- ja englanninkieliset livestriimit.

● Livestriimit osoitteesta www.snowcross.fi/livestream

● Lauantai-iltapäivien päälähetys myös IS-TV:stä.

● Suomenkieliset koostelähetykset AlfaTV-kanavalta kilpailua seuraavan viikon lauantaisin.

mailto:office@livesports.fi
http://www.snowcross.fi/livestream


4. Team Challenge

Team Challenge on sarjaan ilmoittautuneiden tiimien välinen tiimimestaruuskilpailu.

- Tiimin on ilmoitettava Team Challengeen kuljettajia vähintään kahdesta eri kategoriasta

● Kategoria 1: Junior-luokat

● Kategoria 2: Legends & Ladies

● Kategoria 3: Pro-luokat

- Kuljettajia on oltava vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10).

- Kuljettajien keräämät pisteet lasketaan tiimin yhteiseen pistepottiin.

- Kauden aikana kerätyt pisteet jaetaan tiimin kilpailuun startanneiden kuljettajien

lukumäärällä, ottaen huomioon mahdolliset kilpailukohtaisesti poissaolot.

○ Pienin kilpailukohtainen jakaja on aina kolme (3). Mikäli tiimiltä pääsee osallistumaan

kilpailuun vain kaksi kuljettajaa, jaetaan heidän keräämät pisteet kolmen kuljettajan

mukaan.

- Tiimin on mahdollista nimetä varakuljettaja, mikäli tiimin kuljettaja loukkaantuu ja estyy

osallistumasta tuleviin kilpailuihin.

- Pro & Pro Lite- luokkien osalta Team Challengen pistelaskuun ei oteta Round 1, tai

Dominatorissa kerättyjä pisteitä. Syynä pistelaskun vertailukelpoisuus, sillä Pro -luokissa

ajetaan enemmän lähtöjä kuin muissa luokissa.

5. Maksut

5.1. Kuljettajakohtainen sarjaan ilmoittautuminen

Kuljettajien ennakkoilmoittautuminen sarjaan alkaa 20.10.2021

Ennakkoilmoittautuminen mahdollistaa sarjapaikan varaamisen ensimmäisten joukossa.

Sarjapaikka täytyy olla maksettuna 20.1.2022 mennessä. Maksutiedot lähetetään

ennakkorekisteröineille kuljettajille joulukuussa 2021.

Junior-luokissa sarjamaksu 150 €
Aikuisten luokissa sarjamaksu 300 €

Sarjamaksun sisältö

- Koko kauden osallistumispaikka kilpailuihin

- Edullisempi osallistumismaksu (kts. alla oleva taulukko)

- Livestriimissä käytettävä kuljettajan nimiplanssi.

○ Nimiplanssissa maksimissaan viisi (5) sponsorilogopaikkaa

- Kuljettajaesittely www.snowcross.fi -verkkosivuilla

5.2. Kilpailuun ilmoittautuminen

- Kuljettajan täytyy vahvistaa osallistumisensa osakilpailuihin maksamalla

ilmoittautumismaksu viimeistään kilpailua edeltävänä keskiviikkona. Tämän jälkeen maksu

peritään +50 % korotettuna.

http://www.snowcross.fi


5.3. Kilpailukohtaiset osallistumismaksut

Sarjamaksun maksanut Ei sarjamaksua maksettuna

Junior-luokat: 50 € 100 €

Aikuisten luokat: 100 € 200 €

5.4. Tiimipaketti / Team Challenge

- Tiimipakettien myynti ja Super League Team Challengeen osallistuminen on käynnissä

15.11.-31.12.2021 osoitteessa www.snowcross.fi

● Tiimipaketin hinta per kuljettaja on 300 € per kuljettaja.

● Tiimipaketin voi hankkia myös yksittäiselle kuljettajalle. Alle kolmen kuljettajan tiimit eivät

osallistu Team Challengen pistelaskuun, mutta saavat kaikki muut tiimipaketin sisällöt

normaalisti käyttöönsä.

Tiimipaketin sisältö

- Nimiplanssien tiimiväritys & tiimilogo

- Tiimilogo lähetysgrafiikoissa (lähtö- & tuloslistat, tilannegrafiikka)

- Yli kolmen kuljettajan tiimeille ennalta merkattu & varattu varikkopaikka

- Tiimiesittely www.snowcross.fi -verkkosivuilla

5.5. Maksujen palautukset

- Mikäli kuljettajan osallistuminen kilpailukauteen peruuntuu ennen ensimmäistä kilpailua,

palautetaan sarjamaksusta 50 %.

- Mikäli kuljettajan osallistuminen kilpailukauteen keskeytyy kesken kauden, ei sarjamaksua

palauteta.

- Mikäli kuljettajan osallistuminen osakilpailuun peruuntuu, palautetaan osallistumismaksu

vähennettynä 10 € toimistokululla.

- Osallistumismaksujen palautuspyynnöt sähköpostitse office@livesports.fi.

6. Palkinnot

6.1. Kilpailukohtaiset palkinnot

Luokittain pokaalit TOP3. Kaikille Micro - ja Mini Junior, -kuljettajille mitalit.

6.3. Palkintorahat

- Palkintorahat ovat kuljettajille veronalaista tuloa.

http://www.snowcross.fi
http://www.snowcross.fi
mailto:office@livesports.fi


7. Säännöt

7.1. Sääntöjen taustaa

- Super Leaguessa noudatetaan Suomen Moottoriliitto Ry:n Snowcross-lajisäännöstöä. Super

League kilpailut ajetaan Suomessa SML:n ja Ruotsissa Svemon kansallisilla kilpailuluvilla.

- Super Leaguen ollessa sarjamuotoinen konsepti, määrittää sarjajärjestäjä koko kautta

koskevia sääntöjä formaatilleen. Tämä dokumentti sisältää sarjasäännöt merkittäviltä osin.

Täydennyksiä sääntöihin voidaan esittää myös kilpailukauden aikana kilpailukohtaisissa

lisämääräyksissä. Sääntöasioista julkaistaan tiedote aina www.snowcross.fi/racers -sivuilla,

sekä lähetetään sähköpostitiedote sarjaan rekisteröityneille kuljettajille.

Muilta osin, kuin tässä dokumentissa on poikkeuksia tai lisäyksiä esitetty, noudatetaan SML

Ry:n Snowcross-lajisäännöstöä ja urheilusäännöstöä.

7.2. Mukana olevat luokat & luokkakohtaiset kuljettajamäärät

Pro 28 kuljettajaa

Pro Lite 42 kuljettajaa

Ladies 28 kuljettajaa

Legends (40+) 28 kuljettajaa

Jr. 14-16 28 kuljettajaa

Jr. 11-14 42 kuljettajaa

Jr. 9-11 20 kuljettajaa

Jr. 7-9 20 kuljettajaa

7.3. Kilpailijaluokittelut

- Kaudella 2022 Snowcross Super League:ssa ei ole käytössä järjestäjän toteuttamaa

kilpailijaluokittelua. *Suomen SM-sarjan Pro ja Pro Lite- tai Ruotsin SM-sarjan Open ja Stock

-luokittelut eivät ole Super Leaguessa voimassa.

- Kaudella 2023 Snowcross Super League - tulee sisältämään kauteen 2022 perustuvan

nousu- ja pudotusluokittelun Pro & Pro Lite -luokkien välille. Lopullinen nousu- ja

pudotuskonsepti julkaistaan ennen kauden ensimmäistä osakilpailua kaudella 2022.

7.4. Kilpailijanumerot

- Kilpailijanumerot sarjaan varataan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

- Mikäli kuljettaja ilmoittautuu numerolla joka on jo toisella saman luokan kuljettajalla

käytössä, tulee jälkimmäisenä ilmoittautuneen kuljettajan vaihtaa numeronsa.

- Kuljettajat voivat valita vapaasti numerot luokittain 2-999 numeroiden väliltä. Numero 1 on

aina varattu edellisen kauden kyseisen luokan mestarille.

- Sarjaan jo osallistuneet kuljettajat ovat etuoikeutettuja samaan kilpailunumeroon tulevina

kausina ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Numeron etuoikeusjärjestys luokkamuutosten

yhteydessä kohdan 7.2. esitetyn kilpailuluokkajärjestyksen mukaisesti.

http://www.snowcross.fi


7.5. Tekniset säännöt

Super Leaguessa noudatetaan kilpailuluokittain SML Ry:n Snowcross-lajisäännöstön teknisiä

sääntöjä. Säännöistä julkaistaan englanninkielinen käännös joulukuun 2021 aikana.

Pro-luokka on ainut vapaammin rakentelun salliva luokka, joten Pro-luokan säännöt on

mukana jo tässä dokumentissa.

7.5.1. Pro-luokan tekniset säännöt

Pro -luokassa noudatetaan SML Ry:n Snowcross-lajisäännöstön kohdan “090.14.2.1 Pro” -

teknisiä sääntöjä. Alla koostettuna sääntöjen sisällöt.

1. Moottorikelkan tulee olla lähtökohdiltaan tehdasvalmisteinen moottorikelkka.

Muutokset, jotka eivät ole tässä erikseen kiellettyjä, ovat sallittuja.

2. Moottori nestejäähdytteinen Max 600 cc/ 2t tai 1100 cc/ 4t

3. Moottorikelkassa saa olla vain yksi pakoputki

4. Turbo ja ilokaasu kielletty.

5. Nasta- / piikkimatot kielletty

6. Aktiivisäätöiset iskunvaimentimet kielletty

7.6. Transponderi

- Kuljettajalla tulee olla käytössä oma henkilökohtainen transponderi. Transponderin tyyppi

tulee olla MX Flex, MX Classic, X2 MX, tai TR2 MX.

- Järjestäjällä on mukana rajallinen määrä vuokratranspondereita.

- Transponderivuokra 150 € / viikonloppu.

7.7. Lisälenkki

- Kunkin kuljettajan tulee erän aikana suorittaa radalla oleva “lisälenkki”. Lisälenkki voi

radasta riippuen pidentää tai lyhentää ratakierrosta. Lisälenkin saa kiertää vain kerran erän

aikana.

- Lisälenkki ei ole käytössä aika-ajojen, Dominatorin, tai Last Chancen aikana.

- Lisälenkki on käytössä vain aikuisten kilpaluokissa. Junior-luokissa lisälenkkiä ei ajeta.

7.8. Tasapisteet

- Tasapistetilanteessa kilpailukaaviossa etenevä kuljettaja ratkaistaan seuraavasti:

1. Viimeisimmän kilpailuerän keskinäinen parempi sijoitus

2. Toiseksi viimeisen kilpailuerän keskinäinen parempi sijoitus

3. Aika-ajossa ajettu parempi aika. Koskee myös tilannetta jossa kuljettajat ajoivat eri

aika-ajoryhmissä.

4. Aika-ajossa ajettu toiseksi paras aika. Koskee myös tilannetta jossa kuljettajat ajoivat

eri aika-ajoryhmissä.



8. Kilpailupäivän prosesseja

8.1. Kilpailupäivän tiedotuskanavat

- Kilpailuviikonloppuina virallinen tiedotuskanava toimii Telegram - pikaviestinpalvelussa.

- Kanavalla jaetaan myös yleistä tietoa ja muistutuksia sarjan asioihin liittyen ennen kauden

alkua & kisaviikonloppujen välillä.

- Kanavalle voi liittyä seuraavalla kutsulinkillä: https://t.me/joinchat/AkwZwMwzV2A1Mjg0

8.2. Lähdönjärjestely & kuljettajaesittely

- Kilpailupäivän aikana on käytössä non-stop-aikataulu.

- Edellisen ryhmän lähdettyä radalle, järjestäytyy seuraava ryhmä välittömästi lähtöviivalle.

- Edellisen ryhmän viimeisen kuljettajan poistuttua radalta, alkaa lähtöviivassa

kuljettajaesittely. 15-sekunnin taulu nostetaan kameran kierrettyä kuljettajat.

8.3. Palkintojenjako

- Palkintojenjaot järjestetään välittömästi finaalierän päättymisen jälkeen.

○ Erän TOP 3 ohjataan maaliintulon jälkeen suoraan palkintojenjakopisteelle.

Kuljettajat ottavat kypärät pois ja nousevat kelkkojensa takana olevalle

palkintokorokkeelle. Palkinnot jaetaan ja palkittavat haastatellaan lyhyesti.

○ Jr. 7-9 ja Jr. 9-11  -luokkien TOP 3 ulkopuolelle sijoittuneet kuljettajat palkitaan

mitalein radalta poistumisen yhteydessä. Kuljettajat ohjataan ajamaan

palkitsemisalueen kautta, missä heidän kaulaansa pujotetaan mitali.

8.4. Rataesittelykierros

- Sarjajärjestäjä voi kuvata rataesittelykierroksen kypärään kiinnitettävällä kameralla

yhteistyössä valitsemiensa kuljettajien kanssa. Rataesittelykierros kuvataan perjantaina

ennen Pro Lite aika-ajojen alkua. Muilta osin kypärään kiinnitettävät kamerat ovat kiellettyjä.

https://t.me/joinchat/AkwZwMwzV2A1Mjg0


9. Ajokaaviot

9.1. Perjantain Dominatorin kaavio. Pro & Pro Lite

● Eliminator

○ Mukana 24 kuljettajaa aika-ajosijoituksen perusteella. Numerot laatikoiden

sisällä merkkaavat missä järjestyksessä ja missä ryhmässä kuljettajat ajavat.

● Quarter-final

○ Mukana Eliminator-kierrokselta ryhmissään toiseksi sijoittuneet kuljettajat.

● Semi Final

○ Mukana Eliminator-kierrokselta ryhmiensä voittajat, sekä Quarter-final

ryhmien voittajat.

● Final

○ Mukana Semi-final-kierroksen ryhmiensä kaksi parasta kuljettajaa.

○ Finaalin sijoitusten perusteella jaettavat pisteet esitetty yllä olevassa

kaaviossa.



9.2. Ajokaaviot, kuljettajamäärät & pistelaskenta luokittain





10. Kilpailupäivän aikataulu

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.


