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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. Fair Play -kilpailun järjestänä toimii Turun Moottoripyöräilijät ry ja 

kilpailun tuomaristona yhdistyksen istuva hallitus. Tuomariston tulee tehdä päätöksensä kilpailun 

kirjoitettuihin sääntöihin tukeutuen. Kilpailuajan päättää vuosittain kilpailun tuomaristo. 

 

Kilpailun aloittaminen tapahtuu ilmoittamalla kilpailuaikana kilpailussa käytettävän moottoripyörän 

mittarilukema tuomaristolle. Kilpailusuoritusten dokumentointiin käytetään tarkoitukseen suunniteltua 

kilpailulomaketta. Kilpailija merkitsee lomakkeeseen omien tietojensa lisäksi moottoripyörän tiedot sekä 

kilpailun alussa että lopussa. Lisäksi lomakkeella ilmoitetaan kilpailun aikana kertyneet tapahtumat ja 

mahdolliset sakot ja liikennevirhemaksut. Tulosten laskennassa ja tarkastuksessa otetaan huomioon vain 

kilpailulomakkeella ilmoitetut tiedot, jotka kilpailija vahvistaa oikeiksi omalla allekirjoituksellaan. Täytetty 

kilpailulomake on palautettava viimeistään kilpailun päättymispäivänä. Kilpailun tuomaristo vahvistaa 

tulokset päättymispäivää seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja tulokset julkaistaan 

yhdistyksen viestintäkanavissa. 

 

Kilpailun osallistumisoikeus on jokaisella Turun Moottoripyöräilijät ry:n jäsenellä. Kilpailuun 

osallistumisen edellytyksenä on mittarilukeman ilmoittaminen osallistumisen alkaessa ja 

totuudenmukaisilla tiedoilla täytetyn kilpailulomakkeen palauttaminen kilpailun päättymispäivään 

mennessä. Kilpailijan on varmistuttava siitä, että käytettävä moottoripyörä on liikennekelpoinen koko 

kilpailun ajan. Kilpailun voi aloittaa koska tahansa kilpailuaikana. Osallistuja suljetaan pois kilpailusta, 

mikäli hän kilpailun aikana menettää ajo-oikeutensa tai hänen jäsenyytensä kerhossa päättyy. 

 

Kilpailun pisteytys on oheisen listauksen mukainen. Samassa tapahtumassa voi olla mukana vain 

osallistujana tai toimitsijana. Vain yksi tapahtuma päivää kohti oikeuttaa pisteisiin, ellei toisin ilmoiteta. 

Tapahtumissa on käytävä mennen tullen moottoripyörällä, toimitsijatehtävät pois lukien. Pisimmän 

matkan kilpailu ratkaistaan mittaamalla kartalta lähtöpaikan ja pisimmällä käydyn paikan välinen etäisyys. 

Matka on ajettava moottoripyörällä, pakolliset vesistöjen ylitykset pois lukien. 

 

Pisteytys: 

1 kilometri (yli 125-kuutoiset)  1 piste 

1 kilometri (125-kuutioiset ja pienemmät) 2 pistettä 

Moottoripyörätapahtuma   500 pistettä/päivä 

Tapahtuma TuMPin toimitsijana  2000 pistettä/päivä 

Sakko tai liikennevirhemaksu  -1000 pistettä/nimike 

 

Matkustajille suunnattu Kunnon Kisa noudattaa Fair Playn sääntöjä soveltuvin osin. Kunnon Kisan 

pisteytys 10 % Fair Playn tapahtumapisteistä. 


