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Suomen hitain motoristi –kilpailun säännöt
Näiden sääntöjen mukaisesti järjestetään ”Suomen hitain motoristi” eli hidasajon epävirallinen
Suomen mestaruuskilpailu vuosittain, jossain loppukesän kokoontumisajossa. Kilpailu tapahtuu
Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) valtuuttamien tuomareiden valvonnassa.
Suomen hitain motoristi –kilpailussa mitataan pyörän käsittelytaitoa hitaassa nopeudessa.
Kilpailumahdollisuus motivoi myös omaehtoiseen harjoitteluun. Hiljaa ajamisen harjoitteleminen
ja kilpaileminen edistää moottoripyörän perushallinnan oppimista, josta on etua aivan
normaaliliikenteessäkin vastaan tulevissa tilanteissa.
Myös kerhot voivat käyttää näitä sääntöjä järjestäessään hidasajon harjoitus- tai
karsintakilpailuja, esimerkiksi omalle jäsenistölleen tai kaikille paikkakuntansa motoristeille.
Paikallisia kilpailuja järjestävä kerho vastaa omien kilpailujensa tuomaritoiminnasta ja
palkinnoista.
Epäviralliseen SM-kilpailuun osallistuminen ei kuitenkaan edellytä menestymistä tai edes
osallistumista johonkin paikalliseen kilpailuun.

Kilpailurata
Suorituspaikkana on kaksi maahan merkittyä, rinnakkaista ajokaistaa, joiden leveys on 1,5 metriä
ja pituus 20 metriä. Mikäli käytössä oleva tila mahdollistaa, merkitään ajokaistojen väliin 0,5
metriä leveä keskikaista.

Osallistumisehdot
Osallistujien on ilmoittauduttava puoli tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailijalla on oltava
voimassa oleva ajokortti. Koska kyseessä on epävirallinen kilpailu, sitä ei ole tarkoitettu
kilpailulisenssin omaaville. Kilpailijan ajokunto voidaan tarkastaa puhallustestillä ennen
ajosuoritusta.
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Ajoneuvo
Ajoneuvon on oltava tieliikennekäyttöön rekisteröity moottoripyörä ja liikennekelpoisessa
kunnossa.
Alle 125 ccm pyörällä saa osallistua vain alle 18-vuotias kuljettaja. Trialpyörää ei saa käyttää.
Mitalisijat voidaan ratkaista myös kilpailun järjestäjän ajoneuvoilla. Tällöin on jokaiselle
mitalisijasta kilpailevalle järjestettävä mahdollisuus yhteen tutustumisajoon järjestäjän pyörällä.
Kilpailijalla on oltava järjestäjän ajoneuvon edellyttämä ajokortti, muussa tapauksessa hän ajaa
myös mitalisijasta omalla pyörällään.

Kilpailuluokat
Osallistujamäärästä riippuen voidaan tarvittaessa käyttää jakoa eri kilpailuluokkiin:
Kilpailuluokat moottorin koon mukaan
- alle 125 ccm
- yli 125 ccm
Kilpailuluokat poikkeavien ajoneuvo- ja voimansiirtotyyppien mukaan
- supermoto-luokka (esimerkiksi alle 17” etupyörä tai muuten ko luokkaan luokiteltava)
- variaattorilla, automaattivaihteistolla, momentinmuuntimella tai muulla muuttuvavälityksisellä
voimansiirrolla varustetut.
Ellei poikkeavatyyppisiä ole riittävää määrää oman luokan järjestämiseksi, ajavat ne yleisessä
luokassa, mutta niiden suoritusajasta vähennetään 30 sekuntia.

Kilpailijan varusteet
Kuljettajan on käytettävä käsineitä, umpinaisia jalkineita ja hyväksyttyä kypärää. Muidenkin
suojaavien ja moottoripyöräkäyttöön tarkoitettujen ajovarusteiden käyttöä suositellaan.

Ajosuoritukseen liittyvät säännöt
Tavoitteena on ajaa rata mahdollisimman hitaasti, merkityn kaistan reunaviivoja ylittämättä
pyörän on liikuttava eteenpäin koko kilpailusuorituksen ajan (1. ja 2. pysähtymisestä varoitus,
kolmannesta pysähtymisestä suoritus hylätään) kilpailijan on istuttava satulalla ja pidettävä
molemmat jalat jalkatapeilla (vast) (1. 2. ja 3. jalannostosta varoitus, neljännestä suoritus
hylätään) suoritus takapyörä sutien ei ole sallittua.
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Huom! Tuomari voi hylätä osallistujan kilpailutapahtuman aikana suoritetusta keulimisesta, burnoutista tai muusta epäurheilijamaisuudesta johtuen.

Ajanotto
Kello käynnistetään, kun etupyörän akseli ylittää lähtölinjan ja pysäytetään akselin ylittäessä
maalilinjan tai, jos kilpailijan jalka koskettaa maata tai rengas koskettaa reunaviivaa jos
molempien suoritus keskeytyy pudotusajossa, kauemmin virheettömästi ajanut pääsee jatkoon.
Kilpailun kulku
1. Aluksi suoritetaan ns karsinta-ajo, jossa kuljettajalla kaksi omaa ajoa yksin, hitaampi aika jää
voimaan. Karsinta-ajon 16 parasta pääsee ns pudotusajoon.
2. Pudotusajo suoritetaan ns kaaviolla, pareittain. Hitaammin ajanut pääsee jatkoon.
(Pudotusajon kaavio liitteenä)
3. Pudotusajoa jatketaan, kunnes jäljellä on enää neljä (4) kilpailijaa.
4. Pudotusajon kaaviossa sijoille 3. ja 4. ajaneet kilpailevat pronssista.
5. Pudotusajon kaaviossa sijoille 1. ja 2. ajaneet kilpailevat kullasta.

Muut kilpailuun liittyvät järjestelyt
Kilpailupaikka
Järjestävä seura hankkii kilpailupaikan ja merkitsee radat.

Palkinnot
SMOTO maksaa loppukilpailun palkinnot. Hankkimisesta sovitaan erikseen. Kilpailussa palkitaan
loppukilpailun (pudotusajon) kolme hitainta, sekä aika-ajon hitain motoristi.

Juontaminen
SMOTO vastaa loppukilpailun juontamisesta.

Ajanotto
Loppukilpailun ajanotosta vastaa järjestävä seura.
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Kilpailutuomarit
SMOTOn valtuuttamat tuomarit.

Ajokunnon testaaminen
Järjestäjä varautuu kilpailijoiden ajokunnon testaamiseen ja kilpailijoiden ajoneuvojen
silmämääräiseen liikennekelpoisuuden tarkastamiseen.

Lisäohjeita harjoitteleville kilpailijoille
Kun aloitat hidasajon omatoimisen harjoittelun, ota näitten sääntöjen lisäksi huomioon seuraavat
suoritukseen liittyvät vinkit:
Hidasajossa pyritään ajamaan hiljempaa kuin pyörä menisi tyhjäkäynnillä. Tämä tapahtuu
kytkintä luistattamalla sekä kaasua ja takajarrua käyttämällä.
Tehtävä vaatii myös tasapainoa - tasapaino säilyy parhaiten kun polvet pidetään tankissa ja
kuljettajan katse on kaukana kiintopisteessä.
Tasapaino järkkyy helpoimmin, jos polvet heiluvat irti pyörästä ja/tai katse on aivan pyörän
edessä tai mittaristossa - hidasajossa ei tarvitse nopeusmittaria tuijottaa.
Yksi hidasajon perusvirheistä on katseen hakeutuminen lähelle, jolloin ajosta tulee epävakaata.
Huom! Moottoripyörän kytkin ei vaurioidu hidasajossa tarvittavasta luistattamisesta niin
helposti, kuin autossa, koska useimmissa moottoripyörissä kytkin on öljykylvyssä.
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