SML/Jääratalajiryhmä Pöytäkirja
25.1.2020
Kilpailunjärjestäjien kokous 2020
Paikka: ABC Palokka, Jyväskylä
Aika: klo 15.00- 19.00

Osallistujat:
Lajiryhmä:
Aki Ajo, lajipäällikkö, PJ
Niclas Pöytälaakso, Siht.
Kari Vehniäinen
Matti Kiiveri
Jani Pirttinen
Ilkka Heinäaho, lajikummi

Kilpailunjärjestäjien edustajat:
Tomi Kapanen, KonnMK/UA
Tuukka Heinäaho, KonnMK/UA
Mikko Huttunen, KMK
Timo Roininen, KaMK
Marko Laine, MäntsMK/ Team Laine

PÖYTÄKIRJA JÄÄRADAN KILPAILUNJÄRJESTÄJIEN
KOKOUKSESTA 2018
Lajipäällikkö Aki Ajo avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleeksi Jyväskylään.
Kokous hyväksyi esitetyn asialistan.

1. OLOSUHTEET JA JÄÄTILANNE ERI KILPAILUJÄRJESTÄJILLÄ
a) Seinäjoki, 7.3.2020: n. 15cm jäätä tällä hetkellä. Tahtotila järjestää jos olosuhde
sallii.
b) Konnevesi, 8.3.2020: 25- 30cm jäätä (26.1 tarkoitus aurata).
c) Kajaani, 14.3.2020: ajetaan Ilkka Roinisen muistokilpailuna Kajaanin
Kuluntalahdessa. Jäätilanne on erittäin hyvä ja lunta on nyt n. 5cm ja peilijää
alla.
2. MAHDOLLISET LISÄKILPAILUT
d) Kuhmo, 15.3.2020: Olosuhde kilpailun järjestämiseen hyvä ja radan auraus ym.
onnistuu. Kuhmoon etsinnässä kilpailun järjestämisen hoitavat tahot.

3. SÄÄNTÖJEN YHTEINEN LÄPIKÄYMINEN
•

Säännöt käyty läpi kilpailujärjestäjien kesken.

4. KILPAILULUOKAT
•

Kokouksessa keskusteltiin uusista vakituisena ajettavista luokista Junior sekä
Master.

•

Junior-luokka: Aiemmin joissakin osakilpailuissa ajettu Junior-luokka tullaan
ajamaan jokaisen kilpailun yhteydessä. Junior-luokka ajaa päivän ensimmäisenä
luokkana.

•

Master-luokka: Veteraani-luokka muuttuu Master-luokaksi. Luokassa saa ajaa
sen vuoden alusta kun täyttää 45-vuotta.

5. RATA JA TURVALLISUUS
•

Rataan ja turvallisuuteen liittyvät säännöt pysyvät sääntöjen osalta samana
vuodelle 2020.

6. LISENSSIASIAT JA LIIKENNEVAKUUTUS
•

Lisenssiasiat: Lisenssi-vakuutus o ensisijainen korvaava vakuutus kilpailuissa. ja
se on voimassa myös virallisissa harjoituksissa sekä harjoitusmatkoilla. Virallisia

harjoituspaikkoja ovat lajin luvalliset harjoituspaikat. Lisenssivakuutus ei ota
kantaa ansiomenetyksiin.
•

Lisenssin vakuutus on mahdollista irtisanoa jääratakauden jälkeen, jolloin on
mahdollista saada palautuksena osa vakuutusosasta takaisin.

•

Liikennevakuutus: Jos radalla on kuljettaja jolla ei ole lisenssiä, ja sattuu esim.
yhteentörmäys josta tulee henkilövahinkoja, niin silloin nousee liikennevakuutus
ensisijaiseksi vakuutukseksi.

•

Liikennevakuutus on mahdollista irtisanoa silloin kun haluaa ja maksaa vain siitä
ajasta kun vakuutus on ollut voimassa.

7. TULOSPALVELU, MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
•

Team Laine kertoi, että tulospalvelun järjestäminen onnistuu kaudelle 2020
samalla kustannuksella kuin vuonna 2019.
o

Live-stream mahdollista toteuttaa yhdellä kameralla.

o

Maaliviiva-anturin suojaputken kunnollinen vetäminen tärkeää. Se tulee
suojata myös penkkojen ulkopuolellakin mm. kuormalavalla.

o

Facebookissa on SM Jäärata -ryhmä, jossa tietoa jääradan aktiivisista
asioista. Tällä hetkellä sivuilla on n.750 tykkääjää.

•

Sosiaalisen median näkyvyys on lajiryhmän pohdittavana. Onko edellä mainittu
Facebook-ryhmä mahdollisesti se oikea tulevaisuuden kanava, missä tiedotus
tapahtuu?

•

LAJIRYHMÄ TOIVOO: Lähettäkää Marko Laineelle tietoa kaikesta Jäärataan
liittyvässä. SM Jäärata -ryhmään voi myös laittaa viestiä.

8. KILPAILUKOHTAISET LISÄTAHTUMAT
•

Kajaanin kilpailu järjestetään ”Ilkka Roinisen muistoajona” ja Kajaanin
Moottorikerho tulee järjestämään tämän vuoksi aktiivisesti erilaista
lisäohjelmaa kilpailun ohessa.
o

Ajetaan 2-tahtipyörillä näytösajona nk. ”Vintage 2T-luokka”.

o

Kajaanin Moottorikerho kertoo myöhemmin tarkemmin lisäohjelmasta.

9. MUUT ASIAT
•

Koulutuspäivät:
o

•

Lajiryhmän tarkoituksena on yhdessä eri kerhojen kanssa kehittää ja
järjestää Ajoleiri-toimintaa.

Tulevaisuuden ajatuksena keskusteltiin mahdollisesta promoottorista jääradalle.
Ideana: Kerhot edelleen järjestäisivät kilpailut mutta promoottori olisi ainakin
hoitamassa markkinointia ja viestintää.

•

Lähtövalot:
o

Team Laine pohtii mahdollisuutta lähtövalojen tuomista palvelukseen

o

Seinäjoen kilpailussa käytetyt valot: Yhteyshenkilö - Jukka Vähä-Pesola

o

Saarijärven valot (muissa kilpailuissa 2019): yhteyshenkilö – Hannu Kinnunen

Jääratalajiryhmän puolesta,
Aki Ajo

