Tampereen Motocross ry.
Moottoripyöräurheilun erikoiskerho

Hei!
Hyvää alkavaa ajokautta kaikille jäsenille!
Jäsenkirje ja oheiset jäsenmaksulomakkeet saatiin lopulta
postiin, pahoittelut niiden viivästymisestä. Viime metreille asti on
isojakin asioita ollut kesken ja halusimme saada jäsenistöllemme
mahdollisimman kattavan tietopaketin tulevasta kaudesta.
Viime kesänä TamMC palasi kotiradalleen Kaanaaseen. Alkukesän
kasteluvaikeuksien jälkeen homma lähti hienosti käyntiin. Crossikouluissa
kävi Haaviston ja Keljon opeissa keskimäärin 20 kuljettajaa joka kerta.
Sarjacrosseissa saatiin lähdöt 50-65cc pikkuradalle ja 85cc-isot pääradalle.
Tulevana kesänä toivotaankin vielä enemmän osallistujia sarjoihin, jotta saadaan omat
lähdöt luokittain. Kaikki vain mukaan!
Talven aikana on treeneissä jatkettu Pirkkahallin sählyn, Peltsun kuntotreenin ja crossfitin
parissa. Lisäksi otettiin oma vuoro junnusählylle Ikurin hallille. Kävijöitä on ollut, mutta
lisääkin mahtuisi. Jotta ensi talvelle saadaan onnistuneet vuorot toivotaan kävijöiltä nyt
palautetta; risut, ruusut, mitä toimintaa kaivataan jne. Palautteen/toiveet voi laittaa:
sihteeri@tammc.com, p.0405555883 tai nimettömänä vaikka kortti postiin TamMC ry, PL
621, 33101 Tampere.
Jäsenyys 2019
Ohessa jäsenmaksulomakkeet tälle vuodelle. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan: norm.
jäsen 50,-, perhejäsen 80,-, kannatusjäsen 30,-. Maksathan eräpäivään mennessä, kiitos!
Jos maksu on hoidettu aiemmin, ei lomakkeesta toki pidä välittää. Jäsenkortteja ei tänä
vuonna enää toimiteta. Korteille ei juuri ole ollut tarvetta. Jatkossa mm. sarjoissa jäsenyys
voidaan tarkistaa omasta rekisteristä. Jos joka tapauksessa haluat edelleen laminoidun
kortin, toimitetaan se erikseen pyydettäessä. Ilmoita asiasta sihteerille, p. 0405555883 tai
sihteeri@tammc.com.
Lisenssikoulutus
Uusille kilpailemaan lähteville kuljettajille järjestetään lisenssikoulutus torstaina 25.4.2019
klo 18 alkaen. Ilmoittautuminen on avattu kotisivuilla www.tammc.com. Koulutuspaikka
ilmoitetaan myöhemmin osallistujamäärän selvittyä.
Koulutukseen voi osallistua myös jo sen aiemmin käynyt muistin virkistykseksi. Ja
mukaan kannattaa tulla vaikkei heti tänä kesänä kilpailemaan lähtisikään. Tietoa tulevan
kesän toiminnasta saa tilaisuudessa myös.
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Kaanaan rata
TamMC:n palaaminen Kaanaaseen viime kesänä koettiin niin onnistuneena, että tulevana
kesänä vastuu radasta ja sen toiminnasta siirtyy kokonaan Tampereen Motocrossille.
Tampereen Vauhtipuisto ja TamMC ovat maaliskuussa 2019 allekirjoittaneet asiasta
sopimuksen. Kauden 2019 TamMC vastaa radan kunnostuksesta, myy
ratamaksut/kausikortit, valvoo radan toimintoja sekä ylläpitää toimintaa radalla.
Tiedottaminen ja tiedustelut radasta kulkevat TamMC:n kautta.
Ratamaksut;

Ratamaksu tulee olla maksettuna ennen radalle menoa ja maksu
tulee pystyä todentamaan pyydettäessä (puh näyttö riittää).
Ratamaksut/kausikorttimaksut maksetaan

Tampereen Motocross ry tilille

TSOP

FI26 5730 0820 9400 76

RATAMAKSU
KERTAMAKSU
JÄSEN

50cc / 65cc
65cc
85cc
125cc tai isompi
ATV

8€
8€
12 €
12 €

EI JÄSEN

KAUSIKORTTI
JÄSEN

EI JÄSEN

PIKKURATA ILMAINEN
10 €
80 €
10 €
80 €
15 €
150 €
15 €
150 €

120
120
200
200

€
€
€
€

Kausikortit tilataan TamMC sihteeriltä Minna Hietaselta,
sihteeri@tammc.com tai p.040 5555883. Ilmoita tilatessa
kuljettajan nimi, pyöräkoko ja sähköpostiosoite mihin sähköinen
kortti toimitetaan. Maksa heti tilattuasi kausikorttimaksu
Tampereen Motocrossin tilille TSOP FI26 5730 0820 9400 76.
Viestiksi ”Kausikortti 2019, kuljettajan nimi, pyöräkoko”.
Kausikortti toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä ja erikseen
pyydettäessä laminoituna korttina.
HUOM!!

Jatkossa Tampereen Motocrossilla on erilliset tilit jäsenmaksuja
ja ratamaksuja varten. Olettehan tarkkoina, että maksut
ohjautuvat oikealle tilille.
Ratamaksut/Kausikorttimaksut: FI26 5730 0820 9400 76
Jäsenmaksut ym:
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Kesän toiminta
Kaanaan rata avautuu ympäristöluvan mukaisesti 1.5.2019 klo 12. TamMC tarjoaa
uuden yhteistyösopimuksen kunniaksi kauden ensimmäisenä ajopäivänä kahvi- ja
pullatarjoilun radalla ja katsotaan, josko makkaragrillikin lämpiäisi. Tervetuloa mukaan
aloittamaan kautta 2019!
Tulevana kautena jatketaan koulutus- ja sarjacrossitoimintaa viime vuoden malliin.
Vuoroviikoin tiistaisin on sarjat/crossikoulu. Alustava kalenteri näyttää tältä, mutta
seuraattehan kotisivuja ja facebookia jos muutoksia ilmenee. Huomioittehan myös
liigakilpailujen ym. johdosta tauon heinäkuulla.

-

tiistai 7.5. crossikoulu
o tiistai 14.5. sarjacross

-

tiistai 21.5. crossikoulu

-

tiistai 4.6. crossikoulu

-

tiistai 18.6. crossikoulu

-

tiistai 2.7. crossikoulu

o tiistai 28.5. sarjacross
o tiistai 11.6. sarjacross
o tiistai 25.6. sarjacross
o tiistai 11.7. sarjacross
o tiistai 13.8. sarjacross
-

tiistai 20.8. crossikoulu
o tiistai 27.8. sarjacross

Molemmat tapahtumat on kaikille avoimia. Ratamaksu tulee olla hoidettuna.
Junnukuljettajille muistutus, että pikkuradasta ei ratamaksu. Kausikortin hankkineille ei
erillistä ratamaksua.

MAKSUT

ratamaksun lisäksi

CROSSIKOULU
JÄSEN / EI JÄSEN

SARJACROSS
JÄSEN

EI JÄSEN

(sis.päiväjäsenyyden
TamMc:iin)
50cc / 65cc
65cc
85cc
125cc tai isompi

8 € (pikkurata ilmainen)
8€
8€
8€
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MX-Liigakilpailut 3.- 4.8.2019 Kaanaan radalla
Kuten moni on jo SML kilpailukalenterista huomannut, pidetään Kaanaassa elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna MX-Liigakilpailut. Kilpailtavat luokat ovat la MX65, MXC ja
su MXH, MXB, MX125 ja MXD. Kaanaan kisoihin ei ole tulossa MX50 luokkaa.
Tampereen Motocrossilla on vahva pohja motocross kilpailujen järjestäjänä, mutta paljon
uuttakin verta tarvitaan kilpailua tekemään. Edeltävillä viikoilla on kisa-alueen valmistelevia
töitä ja kilpailuissa hommia löytyy lippumiehille, kioskimyyjille, järjestyksenvalvojille, lähdön
avustajille jne. jne. Lippumieskoulutusta annetaan ja harjoittelemaan voi halutessaan tulla
jo kesän sarjacrosseissa. Kevään aikana avautuu talkooväen ilmoittautuminen kotisivuilla
ja siitä ilmoitetaan vielä erikseen, myös facebookissa. Kilpailuihin osallistuvien kuljettajien
vanhempia toivotaan osallistuvan viikkovalmistelujen lisäksi viikonlopun toisena päivänä,
kun oma lapsi ei ajamassa. Talkoisiin myös viikonloppuna osallistuvan perheen
kuljettajalta (ajaa Tammc lisenssillä) ei peritä osallistumismaksua Kaanaan MXliigakilpailuista.
Eli nyt kaikki reippaasti mukaan tekemään yhdessä Kaanaan MX-kilpailut kesän
huipputapahtumaksi!
Muistakaa seurata Tampereen Motocrossin kotisivuja (www.tammc.com) ja facebookia.
Lisäksi kannattaa seurantaan laittaa Pirkanmaan crossikoulujen yhteisen sivut
(www.crossikoulupirkanmaa.fi), facebookissa ´crossikoulu Pirkanmaa´. Tänne pyritään
yhteisesti tiedottamaan muidenkin lähikerhojen tapahtumista sekä yhteisesti
järjestettävistä koulutuksista.
Sitten ei muuta kuin odottamaan nurkan takana odottavaa crossikesää!
Vauhdikasta kautta 2019 kaikille toivottaa TamMC:n hallitus!
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