
 

Sodankylä Watercross EC 2018 

Kilpailijoille tiedoksi / Rider’s Information below 
- Varaathan aikaa ilmoittautumiseen! 

- SML:n Kertalisenssi / Rajoitettu Vuosilisenssi sekä FIM European Cup lisenssi ostetaan 

etukäteen SML:n toimistolta 

- Osallistumismaksu 100€ maksetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä 

 

- Katsastuksessa suoritetaan sääntömääräinen melutasomittaus. Db-raja 115. 

Jos meluraja ylittyy, voidaan välittömästi suorittaa kaksi uusintamittausta. Jos edelleen 

meluraja ylittyy, on äänenvaimennusta korjattava ja ajokki on tuotava uusintamittaukseen 

katsastusajan sisällä. 

Mikäli mittaustulos ylittyy, aiheutuu ajokin hylkäys. (Urheilusäännöstö 034.3.1.4) 

- Katsastuksessa suoritetun melutasomittauksen lisäksi kilpailun järjestäjä suorittaa 

kelkoille jälkimittauksia kilpailun aikana 

 

- Kypärän tulee olla huomiovärinen! 

- Näkyvä kilpailunumero eteen, molemmille sivuille sekä kuljettajan selkään. 

- Ajajan pelastusliivit oltava vähintään neljällä soljella kiinnitettävät, tai sivusta puettavat 

liivit yhtenäisellä selkä- ja rintakappaleella ja vähintään yhdellä soljella. 

- Terävä tylppäkärkinen puukko pelastusliiveissä. 

 

- Nostoköysi vähintään 10 metriä pitkä. Ei solmuja tai jatkoja. 

- Poijun tulee olla väriltään punainen, keltainen tai oranssivalkoinen. 

- Kuljettaja on vastuussa poijun nousemisesta upotustilanteessa. Jos poiju ei nouse, kelkkaa 

ei nosteta kilpailun aikana. Mikäli poiju irtoaa ajon aikana, on kuljettajan poistuttava 

radalta ja suoritus hylätään. 

 

- Jos kelkka jää vastarannalle, omatoiminen haku tai ajamalla takaisin. 

- Kelkan ollessa käynnissä tulee hätäkatkaisija olla kytkettynä kuljettajaan. Koskee myös 

varikkoa ja siirtoa parkkipaikan ja varikon välillä.             

- Varikolla tupakointi on kielletty kilpailukiellon uhalla. Kuljettaja on vastuussa koko 

varikkotiimistään.  



 

Kilpailun kulku 
- Kilpailu alkaa aika-ajolla. Kilpailijalla on kaksi aika-ajo yritystä. Rata kierretään kolme 

kertaa. Lisälenkki ajetaan ensimmäisellä kierroksella, toisella kierroksella valitaan hyppyri 

tai lisälenkki toiseen kertaan. Kolmannella kierroksella ajetaan maaliin. Lisälenkki (keltainen 

poiju) kierretään siten, että poiju jää kuljettajan oikealle puolelle. 20 parasta kilpailijaa 

sijoitetaan kahteen lohkoon.  

- Lohkovaiheessa kilpailu etenee ajokaavion mukaisesti. Lisälenkit ajetaan siten, että poiju 

jää kuljettajan vasemmalle puolelle. 

- Karsinnoissa, semifinaaleissa ja C-finaaleissa ajetaan kolme (3) kierrosta sisältäen yhden 

lisälenkin (1). 

- B- ja A-finaaleissa ajetaan viisi kierrosta sisältäen kaksi (2) lisälenkkiä. 

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 

KILPAILUN AIKATAULU 

Perjantai 3.8.2018 

Harjoitukset  18:00 – 20:00 

Lauantai 4.8.2018 

Ilmoittautuminen 8:00 – 10:00 

Katsastus  8:00 – 10:00 

Ohjaajakokous  10:40 

Kilpailu alkaa 

Aika-ajot  11:00 – 13:30 

Tauko 30 min 

Pudotusajot  14:00 

SUPER A-Finaali 16:30 

Palkintojenjako  17:15 



 

Puhelinnumerot kilpailupäivänä: 

Phone numbers during race day: 

 

 SodMK puh.johtaja  0400 258 047 

 SodMK President 

 Kisatoimisto  0400 679 642 

 Race office 

Kilpailusihteeri  040 778 9604 

Race Secretary 

Turvallisuuspäällikkö 040 734 1993 

Security Chief 

  



 

Sodankylä Watercross EC 2018 

Rider’s Information 
- Reserve enough time for race entry and technical control. 

- Each rider must have a rider’s license from their own national FIM -Europe member 

federation. The rider must also have the FIM Europe Watercross license issued by their 

own national FIM E member federation. Licenses will NOT be available at the event in 

Sodankylä. 

- Event entry fee (100€) is paid at the race office during race entry 

 

- Technical control will include measuring the noise level of the snowmobile. Limit is 115 

dB. 

If the noise level is exceeded, two additional measurements can be performed. If the noise 

level is still exceeded, it must be reduced, and the snowmobile must be brought back to 

the Technical control within the time limit. 

If the snowmobile doesn’t pass the noise level measurement, it will be disqualified. 

- In addition to the measurement taken place at the Technical Control, the race organizer 

will perform additional measurements to the snowmobiles during the race. 

 

- The helmet must be safety colored. 

- Clearly visible number plates must be seen from the front, both sides and from the riders 

back. 

- Life jackets must be approved for use in racing, i.e. they must either have at least four 

clasps, or be a so-called side-open jacket with connected back and front pieces with at 

least one clasp. 

- Sharp and dull-headed knife must be attached to rider’s life jacket. 

 

- Hoisting rope must be at least 10 meters long. No knots or extensions. 

- Hoisting rope buoy must be highly visible (red, yellow or orange-white safety color). 

- The rider is responsible for the buoy to float if the snowmobile submerges. If the buoy 

can’t be seen after submersion, the snowmobile will not be hoisted up during the race. If 

the buoy is detached during the race, the rider must exit the track and the performance 

is disqualified. 

 

- Race organizer does not transport snowmobiles back to pit area from the opposite shore. 

- When snowmobile engine is running, safety switch (kill switch) must be attached to the 

rider. This rule applies also in pit area and transfer between parking lot and pit area.  



 

- Smoking is not allowed in the pit area. Rider is responsible for the whole team. 

 

Race Guideline 
- The race starts with qualifying. Rider has two tries for a qualifying run. Qualifying run 

consists of three laps. Rider must go around the extra buoy in the first lap, in the second 

lap the rider can choose between jump or going around the extra buoy for a second time. 

On the third lap rider will go across the finish line, and time is stopped. Extra buoy (yellow) 

is ridden around so, that it stays on the right side of the rider. 20 fastest riders will 

continue to heats, and they are positioned into two groups. 

- Heats are driven according to the Race Table. Extra buoys are ridden so, that they stay in 

the left side of the rider. 

- Heats, semifinals and C-finals consist of three (3) laps with one (1) extra buoy. 

- B- and A-finals consist of five (5) laps with two (2) extra buoys. 

Race organizer reserves rights for changes 

 

 

  



 

RACE TIMETABLE 

 

Friday 3.8.2018 

Practice   8:00 – 20:00 

 

Saturday 4.8.2018 

Registration  8:00 – 10:00 

Technical Control 8:00 – 10:00 

Riders Briefing  10:40 

Race starts 

Qualifying  11:00 – 13:30 

Break 30 min 

Heats   14:00 

SUPER A-Final  16:30 

Prize Ceremony  17:15 

 


