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Kilpailuluokkien vastuuhenkilöt ovat listattu Liiton www sivustolla.
Ohjaajaluvat (Hae ohjaajalupaa 1.5 mennessä!)
Ohjaajalupakortti muuttuu kuvalliseksi – kuva tulee ladata ohjaajalupasivuston kautta
Olisi toivottavaa, että ohjaajaluvat anottaisiin hyvissä ajoin ennen kilpailukauden alkua.
Ohjaajalupa-anomuslomake löytyy netistä, samoin kuin siihen liittyvä pakollinen ”sitoumus
ja vakuutus”-lomake ja UIM Anti-Doping lomake.
Kansainvälisen ohjaajaluvan hakemuksen yhteydessä pitää myös toimittaa UIM:n AntiDoping lomake allekirjoitettuna.
Tarkistakaa ennen hakemuksen lähettämistä liittoon, että kaikki tarvittavat allekirjoitukset
ovat lomakkeissa. Sitoumus-lomakkeeseen tarvitaan myös todistajien allekirjoitukset.
Ohjaajaluvassa on vakuutus vain kolmannelle osapuolelle. Kilpailijoiden henkilökohtaiset
tapaturmavakuutukset ovat kilpailijoiden omalla vastuulla.
Juniorilisenssin haltijoille tapaturmavakuutus on SPV:n puolesta hoidettu. Todistuksen saat
liiton toimistosta.
Lääkärintodistus
Lääkärintodistus tai sen kopio vaaditaan kaikkiin ohjaajalupa-anomuksiin liitteeksi,
poislukien SJ10 ja GT15 (kansallinen) luokat. Lääkärintodistuksen tulee olla normaali
T-Lomake, suomen- tai englanninkielinen.
Ulkomailla kilpailtaessa on varauduttava esittämään järjestäjille U.I.M.:n ohjaajalupien
vaatimusten mukainen englanninkielinen lääkärintodistus.
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Ulkomailla kilpailevat kuljettajat
Ulkomaisiin arvokilpailuihin ilmoittaudutaan aina toimiston kautta, eli järjestäjälle
lähetettävässä ilmoittautumislomakkeessa tulee olla liiton leima. SPV:n fb sivusto seuraa
kaikkia arvokilpailuja. Kilpailuraportit ja tiedotus sovitaan yhdessä kilpailijoiden kanssa
kilpailukohtaisesti. Lisätietoja Mika Hollo ja Anni Raunio (anni.raunio@spv.fi)
Toimikunta esittää myös toivomuksen, että kilpailija ilmoittaisi myös viralliset tulokset
liittoon sähköisenä tiedostona (kuva, pdf tai www linkki). Vahvistuspyynnöt lähetetään
mika.hollo@spv.fi ja toimisto@spv.fi
Mittakirjat
Mittakirja on uusittava joka vuosi. Sen vuoksi pyydetäänkin, että jokainen, joka aikoo
kilpailla kaudella 2017 lähettää mittakirjansa liittoon uusittavaksi hyvissä ajoin ennen
kilpailukautta.
Kansallisten luokkien mittakirjat ovat voimassa 2 vuotta.
NKTn hyväksymät mittakirjakatsastajat ovat listattu liiton www sivustolla.
Kilpailija- ja tiimiesittelyt www sivuilla
Keräämme kilpailijatiedot sähköisesti (saavutukset ja kuvat). Tietoja käytetään
kilpailijaesittelyissä sekä mediatiedotteissa (kilpailujärjestäjät saavat halutessaan tiedot
käyttöön). Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää. Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista.
Täytä tietosi täällä. Kiitos!
Lisätietoja: Mika Hollo ja Anni Raunio (anni.raunio@spv.fi)
Päivämääriä
 Kauden 2018 kansainväliset kisahakemukset on lähetettävä heti NKT:lle.
 Kansainväliset (UIM) sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.7 mennessä.
 Kansalliset sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.9 mennessä.
Sääntökoulutus kilpailijoille, toimitsija- ja katsastajakoulutus 18.2.2017
Paikka on Helsinki Messukeskus. Tilaisuuteen pitää ilmoittautua etukäteen liiton sivuston
kautta, viimeistään 13.02.2017 mennessä.
Kilpailijoiden turvallisuuskoulutus ja immersiontesti 25.3.2017
Immersiontesti järjestetään 25.3.2017 Lohjan Meriturvassa.
Tilaisuuteen pitää ilmoittautua etukäteen liiton sivuston kautta, viimeistään 13.03.2017.
Immersiontesti suoritetaan omilla varusteilla, pakollisia ovat liivit, ajopuku, ajokengät ja
kypärä.
SM-kilpailut (kalenteri)
SM kilpailut ajetaan luokissa SJ10?, GT15, GT30, O250, F4, V50, V150, 3B ja 3C.
kilpailukalenteri julkaistu SPV www-sivustolla.
Ajettavan luokan SM-arvon saadakseen, luokassa pitää olla kolme venettä samassa
kilpailussa. Myös joku muu luokka voi saada SM-arvon edellä mainituin perustein.
Nuorten luokkien leiripaikkoja etsitään. Kysy lisää SPV/Mika Hollo tai NKT/Sandra Roms

