
Motocrossin kansallisen MX-liigan kauden päättävä palkintojenjakotilaisuus järjestetään lauantaina 

11. marraskuuta Tampereen kansainvälisen supercrossin yhteydessä Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa. 33 Motorsport MX-liiga Gaalan ilmoittautuminen sekä ruokailu- ja 

supercrosslippujen varaus on nyt mahdollista. 

 

Teksti & kuvat vapaasti julkaistavissa. 

 

Teksti: Marko Vihriä 

Kuvat: Tommi Anttila 

 

--- 

 

Motocrossin MX-liiga Gaala Tampereen supercrossissa 
 

Motocrossin kansallisen MX-liigan kauden päättävä palkintojenjakotilaisuus järjestetään 

lauantaina 11. marraskuuta Tampereen kansainvälisen supercrossin yhteydessä Tampereen 

Messu- ja Urheilukeskuksessa. 33 Motorsport MX-liiga Gaalan ilmoittautuminen sekä 

ruokailu- ja supercrosslippujen varaus on nyt mahdollista. 
 

Lapsille, nuorille, naisille ja aikuisharrastajille suunnatun kilpasarja MX-liigan perinteisessä 

palkintojenjakotilaisuudessa palkitaan kaikkien MX-liigaluokkien - MX65, MXC/B, MXD 

(Suomen Cup), MX125, MXB, MXH - loppupisteiden kymmenen parasta ajajaa. Lisäksi kaikki 

paikalle tulevat MX65- ja MXC/B-luokkien lapsikuljettajat palkitaan. 

 

Gaalassa palkitaan myös erityismaininnalla "Vuoden tulokas" ja "Vuoden tulos". 

 

Jaossa on niin palkintoja, kunniakirjoja kuin runsaasti yhteistyökumppaneiden ja kilpakuljettajien 

lahjoittamia tuotepalkintoja. 

 

Tilaisuudessa järjestetään myös arpajaiset, jonka tuottoa ohjataan nuorisoon liittyvään motocrossiin. 

 

Gaala järjestetään ennen Tampere Supercrossin lauantaisen kilpailupäivän avajaisia, joten 

palkintojenjaosta ehtii hyvin nauttimaan supercrossin vauhdista. 

 

Gaala on maksuton, kuten ovat myös OffroadExpo-messut. Supercrossia katsomaan päästäkseen on 

hankittava liput. 

 

MX-liigassa tänä vuonna kilpailleet voivat ostaa edullisempia lippuja Marko Vihriältä, jolle myös 

ilmoittaudutaan Gaalaan: 

marko.vihria@gmail.com 

puh. 044 302 3166 

 

Tilaisuuden pääyhteistyökumppaneina toimivat 33 Motorsport ja CrossiBlogi. Tilaisuuden nimi on 
33 Motorsport MX-liiga Gaala. 

 

Gaalan järjestelyistä vastaa Suomen Moottoriliiton alainen motocrossin lajiryhmä. 

Yhteyshenkilöinä ovat Vihriä sekä Kimmo Elo. 

 

Gaalaohjelma 
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33 Motorsport MX-liiga Gaala käynnistyy lauantaina 11. marraskuuta maksullisella (19 euroa) 

buffet-ruokailulla kello 13:00. Ruokailu on vapaaehtoinen ja siihen ilmoittaudutaan erikseen. 

 

Gaalan avajaispuhe järjestetään kello 14:00, minkä jälkeen jaetaan palkinnot luokittain. Palkintojen 

ja kunniakirjojen lisäksi jaossa on kilpakuljettajien fanipaitoja sekä yhteistyötahojen lahjoittamia 

tuotepalkintoja. 

 

Gaalan loppupuolella palkitaan vielä erikseeen kaikkien kuuden MX-liigaluokan mestarit 

kiertopalkinnoin. 

 

Viimeisenä ohjelmassa on arpajaiset, jossa on palkintona kuljettajien fanituotteita sekä 

yhteistyötahojen lahjoittamia tuotteita. Tuottoa ohjataan myöhemmin päätettävään 

nuorisotoimintaan. 

 

Gaalaan sisältyy myös haastatteluja sekä muuta ohjelmaa. Juhlatilassa on A-oikeudet. 

 

Gaala päättyy noin kello 16:00. 

 

Tampere Supercrossin avajaiset käynnistyvät kello 16:30 ja viimeinen finaali järjestetään kello 

20:00. 

 

Gaala on maksuton, kuten ovat Tampere Supercrossin yhteydessä järjestettävät OffroadExpo-

messut. Liput perjantaina ja lauantaina järjestettävään Tampere Supercrossiin myydään erikseen. 

 

Ilmoittautuminen sekä ruokailu- ja supercrosslippujen tilaus 
 

MX-liigassa tänä vuonna ajaneille kuljettajille on taustajoukkoineen tarjolla erikoishintaisia 

pääsylippuja Tampere Supercrossiin. Pääsylippujen sekä Gaalan ruokailun varaus ja maksu 

(laskutetaan varauksen jälkeen) suoritetaan Marko Vihriälle perjantaihin 3. marraskuuta mennessä. 

 

Myös palkittavien kuljettajien sekä paikalle tulevien, MX-liigassa tänä vuonna ajaneiden MX65- ja 

MXC/B-luokkien kuljettajien tulee ilmoittautua Gaalaan perjantaihin 3. marraskuuta mennessä 

Vihriälle. Näin varmistetaan riittävä määrä palkintoja. 

 

Ilmoittautumisessa on mainittava kuljettajan (alaikäisellä myös huoltajan) nimi, kilpaluokka ja 

yhteystiedot. 

 

Ilmoittautumiset, ruokailu- ja lippuvaraukset: 

Marko Vihriä 

marko.vihria@gmail.com 

puh. 044 302 3166 

Otsikko ”33 Motorsport MX-liiga Gaala 2017 ilmoittautuminen” 

 

--- 

 

33 Motorsport MX-liiga Gaala 2017 
powered by CrossiBlogi 

- Lauantai 11.11.2015 

- Ovet auki / ruokailu kello 13:00, tervetulopuhe klo 14:00, virallinen osuus päättyy klo 16:00 

- Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20, Tampere (Tähtien Sali, 2. kerros) 
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33 Motorsport MX-liiga Gaala 2017 ruokailu 

- 19 euroa / henkilö 

Nachoja, jalapenoja & tomaattisalsaa L 

Coleslaw-raastesalaattia L,G 

BBQ-siipiä, porkkana- & varsiselleritankoja L,G 

- tarjoillaan Cajun-majoneesin kanssa L,G 

Pulled pork & sandwiches L 

Nakit ja ranskalaiset G, L 

Kahvi/ tee 

- Erikoisruokavaliot ilmoitettava erikseen 

- Ruokailu kello 13:00-14:00 

- Ruoasta vastaa Finnresta, www.finnresta.fi 

 

33 Motorsport MX-liiga Gaala 2017 erikoishintaiset Tampere Supercross -pääsyliput: 

 

Perjantai 10.11.2017 

25 euroa (normaali hinta 27,50 euroa) 

Lasten lippu (7-15v.) 13 euroa (15 euroa) 

 

Lauantai 11.11.2017 

35 euroa (39,50 euroa) 

Lasten lippu (7-15v.) 23 euroa (25 euroa) 

 

Kahden päivän lippu Aikuiset 58 euroa (62 euroa) 

Kahden päivän lippu  Lapset (7-15v.) 33 euroa (38 euroa) 

 

sis.toim.kulut ja alv.10% 

 

Perjantai SuperVIP (K-18) 80 euroa (87 euroa) 

Lauantai SuperVIP (K-18) 120 euroa (124 euroa) 

 

sis.toim.kulut ja alv.24%  

 

Lisätiedot: 

 

Marko Vihriä 

puh. 044 302 3166 

marko.vihria@gmail.com 

www.facebook.com/SMLmotocrossliiga 

 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 

www.tesc.fi 

 

Tampere Supercross & OffroadExpo 

www.supercrosstampere.fi 

 

Suomen Moottoriliitto ry. 

www.moottoriliitto.fi 

 

http://www.finnresta.fi/
mailto:marko.vihria@gmail.com
http://www.facebook.com/SMLmotocrossliiga
http://www.tesc.fi/
http://www.supercrosstampere.fi/
http://www.moottoriliitto.fi/


Tampere Supercross 10.-11.11.2017 

https://youtu.be/tRGsl458F94 

 

--- 

--- 

 

Ystävällisin terveisin. 
 

-Marko Vihriä- 

Motocrossin lajiryhmän puolesta 

 

t:mi 81 Media Finland 

p. 044 302 3166 

marko.vihria@gmail.com 

Jäkärläntie 33 

20460 Turku 

Finland 
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