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8Alustava kisakalenteri
SM Road Racing 2007
19.–20.5.2007 Botniaring, Kurikan Matkamotoristit
16.–17.6.2007 Motopark, Imatran Moottorikerho
30.6.–1.7.2007 SO Alastaro, Turun Moottorikerho
7.–8.7.2007 Kemora, Jyväskylän Moottoriurheilijat
11.–12.8.2007 Räyskälä, Riihimäen Moottoripyörä-
 kerho Kahvakopla
25.–26.8.2007 Motopark, Helsinki Racing Club 

Road Racing Endurance
2.–3.6.2007  Kemora, 200 Miles Endurance,  
 Helsinki Racing Club

Lisäksi järjestetään jokamiesluokan kilpailuja, joista en-
simmäinen järjestetään Endurance kilpailun yhteydessä 
Kemorassa.

8HelRC ajoleiri
HelRC järjestää ajoleirin perinteiseen tapaan. Paikka ja aika 
ovat vielä avoinna, tiedotamme asiasta heti kun asiat var-
mistuvat. Ajovuoroja on sekä kisa- että katukuskeille. Haluk-

Kausi avataan perinteisesti MP-messuilla. Kerholla on oma 
osasto, nähtävänä on mm. Pasi Sundellin SuperStock-kil-
puri ja Janne Purasen SuperBike. Tule käymään osastolla 
moikkaamassa tuttuja ja keskustelemaan tulevan kauden 
suunnitelmista. Osastomme on rakennettu yhteen SRRA:n 
osaston kanssa, joten samalla voit kätevästi ilmoittautua 
ensi kauden kisoihin. Osastomme on hallissa 3, paikka 
e27.

8Kisakuulumisia
Kisakausi käynnistyy totuttuun tapaan Jurvassa toukokuun 
lopulla. Tänäkin vuonna odotetaan osallistujamäärien kas-
vavan ja kisan kovenevan!

Suurimmat muutokset tälle kaudelle tulevat olemaan Su-
perSporttien ja SuperStockien A-lähdön ajaminen yhtenä 
lähtönä. Pisteet jaetaan luokittain.

B600-luokka ajetaan kuten aiemminkin ja siihen voi osal-
listua sekä SuperSport- että SuperStock 600- luokitellulla 
pyörällä.

250-kuutioset ajavat tänä vuonna Suomen Cup pisteistä.

TERVETULOA TERVETULOA 
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kaille näytetään ajolinjoja ja annetaan ajovinkkejä. Tarkoituk-
sena on viime vuoden malliin ajaa myös kerhon kisakuskien 
välinen ”kisa” eli harjoituskilpailulähtö ilman luokkarajoja. 
Ajoleirillä on paikalla ratatuomarit, lääkäri ja ambulanssi, 
kuten asiaan kuuluu. Ilmoitamme keväämmällä tarkat ajan-
kohdat, hinnat ja ennakkoilmoittautumisosoitteet. 

Lisäksi SML järjestää ajoleirin, joka on tarkoitettu lähinnä 
nuorille 125-luokan kuljettajille. Leirin paikka ja ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin. 

8Ajajatutkinto
Road Racing ajajatutkinto on tarkoitettu sellaisille uusille 
kuljettajille jotka eivät ole osallistuneet aikaisemmin Road 
Racing kilpailuihin. Road Racing ajajatutkinto koostuu kah-
desta osasta, teoriaosuudesta ja ratatutkinto-osuudesta. 

Teoriaosuus järjestetään 14.4.2007 kello 12.00–15.00 
Helsingissä hotelli Pasilassa (Maistraatinportti 3, 00240 
Hki), kabinetti 7. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää en-
nakkoilmoittautumista! Ilmoittautuminen Sirpa Räsäselle, 
puhelin 09-3481 2253 tai sähköposti sirpa.rasanen@
sml.slu.fi 

Ajajatutkinnon rataosuus järjestetään myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana. 

Lisätietoja kuljettajatutkinnosta saat Tapsalta: 
tapio.nevala@helrc.com tai puhelin 050 566 4567. 

8Jäsenmaksu kaudelle 2007
Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi eli 1.1.–31.12. Jä-
senmaksun suuruus on 20 euroa varsinaiselta jäseneltä, 
perhejäseniltä ja nuorisojäseniltä 10 euroa. Perhejäsen 
on täysvaltainen jäsen, mutta hänelle ei erikseen lähetetä 
kerhon postia. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäse-
nen kanssa samassa taloudessa asuva. Nuorisojäsen on 
sellainen, joka ei täytä ko. vuonna vielä 16 vuotta.

Jäsenmaksu maksetaan kerhon tilille 
Nordea 215018-5490

Kirjoita viestikenttään: 
Jäsenmaksu 2007
Nimi ja syntymäaikasi
Mahdollisen perhejäsenen nimi ja syntymäaika  

Maksa jäsenmaksusi 15.2.2007 mennessä!

Postitamme jäsenkorttisi/vuositarran helmikuussa. Jos 
osoitetietosi muuttuvat, meilaa uudet tiedot osoitteeseen 
jasenasiat@helrc.com

Racing News lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenille 
jotka ovat meiliosoitteensa ilmoittaneet. Perinteinen pos-
ti saapuu valitettavasti aina pienellä viiveellä (ja Racing 
News mustavalkoisena).

8Ajajalisenssit kaudelle 2007
Ajajalisenssin saa siten, että maksaa ensin jäsenmak-
sunsa (siis kerhon)  ja sen jälkeen menee SML:n sivuille 
(www.moottoriliitto.fi ) ja kohtaan osta lisenssi. Muista 
merkitä maksun yhteyteen sivuilta saamasi  viitenumero 
Lisenssien toimitusaika on pari viikkoa, joten muistakaa 
toimia ajoissa.

Jos suunnittelet ajavasi kertalisenssillä kilpailuja, huolehdi 
silti jäsenmaksusta hyvissä ajoin, jotta saat jäsenkortin 
jolla voit kilpailupaikalla todistaa kertalisenssin saantiin 
vaadittavan jäsenyyden.

8Luokkanousijat kaudelle 2007
Seuraavat kuljettajat nousivat A-luokkaan:

SUPERSPORT
Miika Salo Matti Jääskeläinen
Tommi Henriksson Joni Hannula
Karl Pärtelpoeg Pasi Sundell
Pasi Kirvesmäki Timo Malava

SUPERBIKE
Terho Pitkänen Tapio Mustonen
Kimmo Kesti Teemu Hiltunen
Mika Koivuniemi Keijo Pietilä

8Palkittuja kerholaisia
HelRC palkitsi pikkujouluissa ansioituneita kerholaisia!
Vuoden kuski -palkinto annettiin MM-sarjassa menesty-
neelle sivuvaunupari Manninen-Kuismaselle. Vuoden yh-
teistyökumppani -palkinto myönnettiin MP-Maailma -leh-
delle. Vuoden toimitsijoiksi valittiin Veli Hamari ja Matti 
Neuvonen. 

Lisäksi annettiin erikoispalkinto RR-elämäntyöstä Antero 
”Ankka” Vesteriselle. Ankka on näyttänyt käytännössä että 
ikä on henkinen tila ja oikealla asenteella voi mainiosti ajaa 
kisaa 40 vuotta! 

Myös Moottoriliitto palkitsi lukuisia kerholaisia, sekä me-
nestyneitä kisakuskeja että kisajärjestelyissä ansioituneita.

Onnea kaikille palkituille!


