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TURUN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY:N FAIR PLAY -KILPAILUN JA KUNNON KISAN SÄÄNNÖT
Fair Play -kilpailun tarkoitus on kannustaa jäseniä aktiiviseen kerhotoimintaan ja tukea osallistujien
turvallista liikennekäyttäytymistä ja sitä kautta liikenneturvallisuutta. Fair Play -kilpailun järjestänä toimii
Turun Moottoripyöräilijät ry ja kilpailun tuomaristona toimii yhdistyksen istuva hallitus. Tuomariston tulee
noudattaa kilpailun kirjoitettuja sääntöjä ja tehdä päätöksensä niihin tukeutuen. Kilpailuajan päättää
vuosittain kilpailun tuomaristo ja kilpailun alkamis- ja päättymisajankohdat julkaistaan yhdistyksen
toimintasuunnitelmassa.
Kilpailusuoritusten dokumentointiin käytetään kahta lomaketta. Katsastuslomakkeeseen merkitään
osallistujan tietojen lisäksi pyörän tiedot sekä kilpailun alussa että lopussa. Lisäksi katsastuslomakkeeseen
siirretään kilpailun lopuksi tapahtumalomakkeesta kilpailun aikana kertyneet pisteet ja mahdolliset sakot.
Tapahtumalomakkeeseen osallistuja merkitsee kauden mittaan tapahtumansa ja muut pisteisiin
oikeuttavat suoritteensa. Katsastuslomakkeen allekirjoittaa tuomariston jäsen sekä alku- että
loppukatsastuksessa.
Tapahtumalomakkeen tiedoilla täydennetyn katsastuslomakkeen perusteella tehdään lopullinen
pisteytys. Pisteytyksessä otetaan huomioon vain tapahtumalomakkeeseen merkityt tapahtumat.
Osallistuja vahvistaa tapahtumalomakkeen tiedot oikeiksi omalla allekirjoituksellaan. Allekirjoitetut
lomakkeet on palautettava viimeistään kilpailun päättymispäivänä.
Kilpailun tuomariston on koottava kilpailun tulokset kahdeksan (8) päivän kuluessa kilpailun
päättymispäivästä. Tulosten valmistuttua alkaa seitsemän (7) päivän protestiaika. Protestiajan
umpeuduttua tulokset ovat lopulliset.
Kilpailu on osallistujilleen maksuton ja osallistumisoikeus on jokaisella Turun Moottoripyöräilijät ry:n
jäsenellä. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on katsastus sekä kilpailun alussa että lopussa.
Katsastuksen suorittaa kilpailun tuomariston jäsen, joka ei kuitenkaan saa asua samassa taloudessa kuin
katsastettavalla pyörällä kilpailuun osallistuva osallistuja. Alkukatsastuksen voi tehdä koska tahansa
kilpailun aloituksen jälkeen. Loppukatsastus on suoritettava viimeistään kilpailun päättymispäivänä.
Loppukatsastuksessa tarkistetaan vain matkamittarin lukema. Kesken kilpailua tapahtuvan pyörän
vaihdon yhteydessä suoritettava loppukatsastus voidaan hyväksyä valokuvan perusteella. Kilpailun
loppukatsastus on tehtävä aina henkilökohtaisesti pyörän ollessa paikalla ja tuomarin nähtävissä.
Osallistuja suljetaan pois kilpailusta, mikäli hän kilpailun aikana menettää ajo-oikeutensa tai hänen
jäsenyytensä kerhossa päättyy.
Pisimmän matkan kilpailut ratkaistaan mittaamalla kartalta lähtöpaikan ja pisimmällä käydyn paikan
välinen etäisyys. Matka on ajettava pyörällä, poislukien pakolliset vesistöjen ylitykset.
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Kilpailun tuomaristo määrittelee tapahtumien luokitukset ja pisteytyksen. Samassa tapahtumassa voi olla
mukana vain osallistujana tai toimitsijana. Tapahtumissa on käytävä mennen tullen pyörällä, poislukien
toimitsijatehtävät. Yöpyminen tapahtumissa ei ole välttämätöntä pisteiden saamiseksi. Vain yksi
tapahtuma viikonloppua kohti oikeuttaa pisteisiin, ellei toisin ilmoiteta.
Matkustajille suunnattu Kunnon Kisa noudattaa Fair Playn sääntöjä soveltuvin osin. Kunnon Kisan
pisteytys soveltuvin osin kymmenen prosenttia (10 %) Fair Playn pisteistä.
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