Rauman Seudun Moottorikerho isännöi offroad-moottoripyöräilyn kotimaisen cross country kauden päätöstä lauantaina Säkylässä. Varuskunta-alueella järjestettävään kilpailuun osallistuu
lähes 240 kuljettajaa - kirkkaimpana tähtenä enduron maailmanmestari Eero Remes.
Ohessa tiedote ja kuvat vapaasti julkaistavaksi.
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Reilusti yli 200 kuljettajaa päättää cross country -kauden Säkylässä
Rauman Seudun Moottorikerho isännöi offroad-moottoripyöräilyn kotimaisen cross country kauden päätöstä lauantaina Säkylässä. Varuskunta-alueella järjestettävään kilpailuun
osallistuu lähes 240 kuljettajaa - kirkkaimpana tähtenä enduron maailmanmestari Eero
Remes.
Cross countyn kilpailukausi 2019 paketoidaan nippuun jo perinteisesti Säkylän hiekkamaastossa.
Lauantaisen kansallisen kilpailun kymmeneen luokkaan on ilmoittautunut yhteensä peräti 238
ajajaa, mikä ilahduttaa järjestäjiä. Odotuksissa on viihdyttävä kilpailu niin kuljettajille kuin
katsojillekin.
Säkylässä ajetaan aiemmista vuosista poiketen kolmen starttiryhmän sijaan kahdessa ryhmässä,
jolloin reitillä riittää säpinää massalähdöissä.
Naiset, nuoret, 60-vuotiaat veteraanit ja classic lähtevät tunnin mittaiseen kilpailuunsa kello 10:00.
Eturiviin asettuvat kolme ensiksi mainittua luokkaa, joiden perään starttaavat classic-pyörät. Reitillä
on samanaikaisesti lähes 50 ajajaa.
Muut luokat, eli A, B, alle 20-vuotiaat (U20), 40- ja 50-vuotiaat veteraanit (V40, V50) ja harraste
starttaavat kahden tunnin pituiseen koitokseensa kello 12:00. Eturivistä lähtevät A, U20 ja V40.
Heidän takaansa B. Viimeiset rivit täytetään V50- ja harraste-luokan ajajilla. Kymmenen kilometrin
mittaisella reitillä on yhtä aikaa likemmäs 200 kuljettajaa. Jo pelkästään kilpailun suurimpaan
luokkaan, harrasteeseen on ilmoittautunut peräti 111 ajajaa.
Kaksituntisen kilpailun ennakkosuosikki on enduron kolminkertainen maailmanmestari Eero
Remes, joka oli tänä vuonna MM-sarjassa kuudes. Tuusulan Moottorikerhon edustaja voitti tällä
kaudella cross countryn Suomen mestaruuden.
Ennakkoon kova nimi on myös Turun Seudun Moottoriurheilijoiden Jiri Leino, joka voitti enduron
SM-sarjan viimeisessä osakilpailussa luokkansa. Mielenkiintoinen vierailija cross countryssa on
motocrossin vuoden 2018 Suomen mestari, Jämsän Seudun Moottorikerhon (JSMK) Santeri
Kinnunen, joka on kilpaillut vain kertaalleen cross countryssa kaudella 2014.
U20-luokan Suomen Cupin tämän kauden hopeamitalisti, JSMK:n Eetu Kaapeli ja enduron U20luokan SM-hopeamitalisti, Hämeenlinnan Moottorikerhon Eetu Puhakainen asettuvat U20starttiviivalle Säkylässä.

V40-luokan Suomen Cup -mestari, Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakoplan Mika Karma sekä
V50-luokan Suomen Cup -tittelin napannut, Keski-Suomen Moottorikerhon Kari Hirvimäki ovat
mukana Säkylässä. V50:n pronssimitalisti, Nummelan Moottorikerhon Martti Ståhl lähtee myös
kiertämään reittiä.
Poimintana voidaan mainita myös asfalttiradoilla road racingin Suomen mestaruuden tänä vuonna
voittanut Kimi Patova, joka kilpailee Säkylässä B-luokassa. Hyvinkään Moottorikerhon kuljettaja
ajoi harrasteluokan kolmanneksi Kiteellä syyskuussa.
Isäntäseura Rauman Seudun Moottorikerhoa edustavat Ari Peippo (classic), Jukka Olavi Lankinen
(V60), Joonas Pursiainen (B), Mika Ylijoki (V40) ja Vesa Vaskelainen (V50).
Helppoa ja ilmaista seurata
Kilpailukeskus varikkoineen sijaitsee osoitteessa Vuorenmaantie 352, Säkylä. Samasta risteyksestä
toiseen suuntaan käännyttäessä sijaitsee R2MX Park -motocrossrata.
Kilpailun startit tapahtuvat varikon välittömästi läheisyydestä, ”hiekkadyynisuoralta”. Samalta
alueelta löytyvät myös maali- sekä huoltoalue. Osa kilpailureitistä kulkee aivan varikon tuntumassa,
joten kilvanajon ja tapahtumien seuraaminen on vaivatonta. Kilpailukeskuksessa on buffet.
Kilpailun seuraaminen on yleisölle maksutonta.
Kilpailun päättävän palkintojenjaon yhteydessä arvotaan kauden finaalin kunniaksi kaksituntiseen
kilpailuun osallistuneiden kuljettajien kesken useita tavarapalkintoja. Kaikki kuljettajat osallistuvat
automaattisesti arvontaan, mutta voittaa voi ainoastaan olemalla paikalla arvonnan aikana.
Cross Country Säkylä 2019
Vuorenmaantie 352, Säkylä
Rauman Seudun Moottorikerho ry.
www.rasmk.fi
Aikataulu
Lähtö 1: Naiset, Nuoret, V60, Classic
8:00-9:30 ilmoittautuminen ja katsastus
10:00 kilpailu, ajoaika 1h
12:30 palkintojenjako
Lähtö 2: A, B, U20, V40, V50, Harraste
Alkaen klo 10:00 ilmoittautuminen ja katsastus
12:00 kilpailu, ajoaika 2h
Palkintojenjako mahdollisimman pian tulosten julkistamisen jälkeen
Reittiesittelyvideo
(kuvattu la 28.9.2019)
https://youtu.be/6Wg0H28hQY0
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