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SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2007 
 
YLEISTÄ 
SPEEDWAYN  EXTRALIIGA 
 
Speedwayn Extraliiga järjestetään kaudella 2007 kuuden joukkueen sarjana. 
Extraliiga joukkueeseen voidaan nimetä 4 - 6 ajajaa.  Tänä vuonna ei ole asetettu 
joukkuekohtaista keskiarvorajaa eikä U-21 sääntöä varakuljettajana. 
 
Jos Extraliigajoukkue joutuu käyttämään sellaista ajajaa, jota ei ole nimetty mihinkään 
sarjoihin osallistuvaan joukkueeseen tullaan ko. ajaja tulkitsemaan laina - ajajaksi.  
 
Sarjoihin ilmoitettujen joukkueiden ajajat voivat ottaa lisenssin vapaasti SML:n 
hyväksymästä kerhosta / seurasta.  
 
Suomen mestaruuden voittaa se joukkue, joka kerää ajamistaan otteluista eniten 
sarjapisteitä. Mikäli kaksi tai useampia joukkueita päätyy tasapisteisiin, sovelletaan 
sääntöjen kohtaa 073.5.10. 
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73.5.1 AJOTAULUKKO 
 

Joukkueiden värit määräytyvät SML:n laatiman otteluohjelman mukaisesti. 
 
Extraliigassa: 
Joukkueiden värit ovat seuraavat: kotijoukkue punainen, toiseksi mainittu 
sininen, kolmanneksi mainittu valkoinen ja neljänneksi mainittu keltainen. 
 
Joukkueet kantavat samaa tunnusväriä koko kilpailun ajan. Joukkueella 
tulee olla omat värimyssyt sekä numeroliivit. 
 
Ottelussa ajetaan 18 erää. Kilpailun erissä 17 - 18 ajavat 
joukkueenjohtajien ilmoittamat kaksi kuljettajaa, voi olla kyseessä 
kuka tahansa joukkueen erissä ajanut ajaja ilman pisteiden laskua.  
 
Ajajat nimetään näihin viimeisiin eriin erän 16 jälkeen. Joukkueenjohtaja 
nimeää kuljettajat järjestykseen 1-4, eriä 17 ja 18 varten. 
  

073.5.2 VARA-AJAJA 
 
Vara – ajaja eli joukkueen kuljettaja nro 4.  Vara-ajaja voi kilpailun 
aikana ajaa neljän varsinaisen eränsä lisäksi: 
- Vara - ajajaa voidaan käyttää sellaisissa erissä, jossa varsinainen ajaja on 
hylätty starttivirheen perusteella tai ennen starttia tapahtuneesta 
virheestä  tai esim. taktisena vara – ajajana enintään kaksi kertaa ottelussa. 
- uusinta erässä, jossa kuljettaja on loukkaantunut mutta ei ole erän 

keskeytyksen aiheuttaja. 
- jokerina 
- varamies voi ajaa erissä 1-16 enintään 6 erää. 
- varamies voi kuitenkin ajaa ottelussa enintään 7 erää. 

 
 Mikäli joukkueen numerolla 4 ajava ajaja tulee hylätyksi ei hänen tilalla 
aja kukaan. Erissä 17-18 vara-ajajan tilalla saa ajaa joku muu kuljettaja.  

 
073.5.3 TASAPISTEET 

 
Joukkueiden ollessa tasapisteissä erän 18 jälkeen, ajetaan uusintaerä tai 
-erät. Uusintaeräpisteitä ei lasketa lopputulokseen, vaan ne ilmoitetaan 
pöytäkirjan sarakkeeseen 19 - 20 erien kohtaan. 
 

073.5.4 JOUKKUE 
 
Extraliigassa joukkue käsittää neljä (4) ajajaa sekä joukkueenjohtajan. 
Joukkue katsotaan täydeksi kun kaikki neljä (4) ajajaa on 
kilpailupaikalla.  

 
                                     JOKERI: 

- Joukkueella on mahdollisuus käyttää ottelun erässä jokerikuljettajaa, 
mikäli piste-ero on vähintään kuusi pistettä ensimmäisenä olevaan 
joukkueeseen. Jokerikuljettaja käyttää oikeassa käsivarressa tunnusta. 
-  Jokerikuljettajan erässä ajetut pisteet kerrotaan kahdella. 
-  Jokerikuljettajaa voidaan käyttää erissä 5-16. 
-  Joukkue voi käyttää ketä tahansa otteluun nimetyn joukkueen 
kuljettajaa jokerina. Erään nimetty kuljettaja ei voi ajaa omassa 
erässään jokerina.  
- Joukkue voi käyttää vain kerran jokerietua ottelussa. 
Joukkueenjohtaja on velvollinen ennen erän alkua ilmoittamaan 
jokerin käytöstä kilpailun  tuomarille ja järjestäjille. Ilmoitus on sitova. 
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73.5.5 JOUKKUEEN KESKIARVO 

Kaudella 2007 Extraliigassa ei käytetä keskiarvorajoja. 
 

073.5.6 ULKOMAALAINEN AJAJA 
 
Ulkomaalaiseksi ajajaksi luokitellaan sellainen ajaja, jolla ei ole Suomen 
passia.  
 
Extraliigan joukkueessa voidaan käyttää kauden aikana niin monta 
ulkomaalaista ajajaa kun tarve vaatii, kuitenkin enintään kahta (2) 
kuljettajaa otteluun nimettyyn joukkueeseen . 

 
Ulkomaalainen ajaja ei voi osallistua joukkueen kauden viimeiseen 
sarjaotteluun, ellei hän sitä ennen ole osallistunut saman joukkueen kahteen 
(2) aikaisempaan sarjaotteluun. 
  
Ulkomaalaisvahvistuksella tulee olla kansainvälinen ajajalisenssi. 
 
 

073.5.7 AJAJALAINAUKSET MUISTA JOUKKUEISTA 
 

Extraliigajoukkue ei saa lainata joukkueeseen nimettyä ajajaa toisesta 
Extraliigajoukkueesta. 
 
Kuljettajat joita ei ole nimetty Extraliiga joukkueisiin, kuljettajat ovat 
vapaasti kaikkien Extraliiga joukkueiden käytettävissä. Mikäli 
kuljettaja ajaa 2 tai useamman ottelun jossakin Extraliiga joukkueessa, 
muuttuu kuljettaja joukkueen nimetyksi ajajaksi.  

 
 

073.5.8 ILMOITTAUTUMINEN SARJAAN 
 
Kerhon/seuran oli ilmoitettava joukkueen osanotto ja ajajien nimet tulevan 
kauden sarjaan 31.1.2007 mennessä, sitä varten laaditulla 
ilmoituslomakkeella. Extraliigan ilmoittautumismaksu on 40�/ joukkue.  
 

073.5.9 ILMOITTAUTUMINEN SARJAKIERROKSELLE 
 
Sarjakierrokselle tulee ilmoittautua 14 vrk ennen ottelua SML:n 
lomakkeella, jossa tulee olla kerhon / seuran allekirjoitus. 
Ilmoittautuminen voidaan suorittaa sähköpostin välityksellä. Virallinen 
ilmoittautumislomake toimitetaan allekirjoitettuna kilpailupaikalle. 
 
Jos ilmoitettuun joukkueeseen on tehty muutoksia, tulee 
joukkueenjohtajan toimittaa uusi ilmoittautumislomake muutoksineen 
ja  allekirjoituksellaan varustettuna  kilpailunjärjestäjälle viimeistään 
katsastuksen yhteydessä. 
 
Kilpailukutsu / lisämääräys on lähetettävä joukkueille ja sarjavalvojalle 
viimeistään 20 vrk ennen ottelua. 
 
Ottelupäiviä ei saa siirtää kuin pakottavista syistä. Siitä on 
keskusteltava sarjavalvojan ja ko. otteluun osallistuvien joukkueiden 
kanssa.  
 
Kilpailun tuomari tekee tarkistuksen radan kunnosta ja tekee 
päätöksensä neuvoteltuaan joukkueiden johtajien kanssa. 
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Siirretystä ottelusta tulee sopia kilpailupaikalla tai viimeistään 7 vrk:n 
sisällä. 
 
Jos kevätkierroksella joudutaan kilpailu siirtämään, on se pyrittävä 
ajajamaan ennen syyskierroksen alkamista. 
 

073.5.10 SUOMEN MESTARUUDEN VOITTAMINEN 
 
Suomen mestaruuden voittaa se joukkue, joka kerää eniten sarjapisteitä.  
 
Kauden aikana joukkueessa ajaneiden ajajien on ajettava vähintään kolme 
(3) sarjaottelua, että suoritus noteerattaisiin kun mitalimiehistöt ilmoitetaan 
SML:ään. 
 
Mikäli kauden loputtua kahdella joukkueella tai useammalla joukkueella on 
saman verran sarjapisteitä paremmuus ratkaistaan ajettujen eräpisteiden 
määrällä. Jos jokin sarjaottelu on jouduttu keskeyttämään, paremmuus 
ratkaistaan vertaamalla eräpisteitä ajettujen erien määrään. 
 
Mikäli eräpisteetkin ovat tasan paremmuus ratkaistaan joukkueiden 
voittojen, toisten, kolmansien ja neljänsien sijojen perusteella. 
 
Extraliigassa sarjapisteitä annetaan seuraavasti. Voitosta 5 pistettä, toisesta 
sijasta 4 pistettä, kolmannesta sijasta 3 pistettä ja neljännestä sijasta 2 
pistettä. Jos joukkue jättää ajamatta sarjaottelun, saa ko. joukkue 0 
sarjapistettä. 
Erillisiä finaaliotteluita ei ajeta. 

 
073.5.11     RENGAS 

 
Extraliigassa joukkue saa käyttää sarjaottelussa 8:aa renkaan kanttia 
FIM:n hyväksymästä rengasvalikoimasta  
 
 

73.5.12 ÄÄNENVAIMENNIN ja ROISKELÄPPÄ 
 

Extraliigassa käytetään ainoastaan FIM:n tyyppihyväksymiä 
äänenvaimentimia ja roiskeläppiä. 

 
073.5.13 VAJAALUKUINEN JOUKKUE  
 

Mikäli joukkue osallistuu vajaalukuisena sarjaotteluun, tullaan 
joukkueen kisasta saamista sarjapisteistä vähentämään yksi sarjapiste 
pois. 
 
Jos joukkue (kuljettajat) jättää saapumatta sarjaoteluun tullaan 
joukkueelta vähentämään  kaksi sarjapistettä. 

 
073.5.14 TULOKSET 

 
Kilpailun tulokset tulee laatia sarjaspeedwaypöytäkirjaa käyttäen ja se tulee 
täyttää täydellisesti kilpailun kulun mukaisesti. 
 
Kilpailun tulokset tulee lähettää sähköisessä muodossa sarjavalvojalle 3 
tunnin kuluessa, kilpailun päättymisestä.   Tulokset tulee ilmoittaa 
käyttämällä Extraliigan 2007 tulospöytäkirjaa.  
 
Pöytäkirja tulee postittaa järjestäjän toimesta SML:oon ja lehdistölle 24 h kuluessa 
kilpailun päättymisestä. Pöytäkirjakaavakkeita on saatavissa sarjavalvojalta. 


