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KEVÄTTÄKEVÄTTÄ  
    ILMASSA!ILMASSA! 

Kisakauteen valmistautuminen 
on pitkällä sekä kisakuskien 
että kisajärjestäjien puolella. 
Kuskeista monet ovat käyneet 
eteläisemmässä Euroopassa 
treenaamassa ja kalustot alkavat 
olla viime silausta vailla valmiina 
kesän kapinoihin. 

Järjestäjäpuolella on touhuttu 
varaamalla radat, järkkärit, 
lääkärit, ambulanssit, 
tuomaristot, majoitukset jne...

Muutama viikko vielä ja sitten 
päästään porukalla tositoimiin 
kotimaan radoille!

8Vuosikokous
Helsinki Racing Clubin sääntömääräinen vuosikokous pi-
detään lauantaina 21.4 klo 17 alkaen Helsingissä Uuni-
saaressa, Kaivopuiston edustalla. Kokouksessa käydään 
läpi sääntömääräiset asiat, mm. valitaan kerholle uusi 
puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Ole paikalla ja vaikuta kerhon toimintaan! Paikalle kannatta 
tulla myös siksi että kokouksen lisäksi tarjolla on ruokaa, 
saunomista ja hauskaa seuraa...

Ilmoittaudu vuosikokoukseen etukäteen 5.4. mennessä 
sähköpostilla ilmoittautuminen@helrc.com tai tekstivies-
tillä Juhalle numeroon 041 545 0010. Ilmoittautuminen 
on välttämätön, jotta voimme varata oikean määrän tar-
jottavaa paikalle.

Uunisaaren kartta on seuraavalla sivulla. Huomaathan että 
saareen kuljetaan yhteysveneellä, joka lähtee Kompassitoril-
ta. Kerho maksaa yhteysvenemaksun puolestasi. Uunisaa-
ren www-sivut löytyvät osoitteesta www.uunisaari.com.
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8RR-koulutusta
Järjestämme jatkoa RR-stara koulutuksille 11.4. klo 
18 Tattarisuolla, Helsingin kaupungin liikennetoiminta-
keskuksessa, osoitteessa Tattarisuontie 32. 

Tarjolla on tietoa harrastuksen aloittamisesta ja kus-
tannuksista, mihin kannattaa satsata ja miten, mitkä 
ovat olennaiset seikat kilpurin rakentamisessa jne. Pai-
kalla nähtävänä myös Petri Rämön STK600-kilpuri. 

Illmoittaudu ilmoittautuminen@helrc.com tai teksti-
viestillä Juhalle numeroon 041 545 0010.

8Teemu Mattila maailmalle
125- ja 250-kuutioisissa kilpaillut, HelRC:tä edustava 
Teemu Mattila ajaa Ajo Motorsportin Junior Project 
-kuljettajana Espanjan CEV-sarjaa 125-kuutioisissa 
kaudella 2007! Hieno homma! Teemu on näyttänyt kyn-
tensä ja suomalaisen Road Racingin eteen loistavaa 
työtä tekevä Aki Ajo tiimeineen ja yhteistyökumppa-
neineen tarjoaa mahdollisuuden näyttää mihin rahkeet 
riittävät. Teemun kanssa samassa tiimissä ajavat Erno 
Kostamo ja Patrik Hvitfelt. 

Hankkeesta voit lukea lisää esimerkiksi MP Maailma 
lehden numerosta 3/2007. Helsinki Racing Club osal-
listuu Teemun kilpailutoiminnan tukemiseen hänelle 
myönnetyllä stipendillä. 

Onnea Teemulle ja tsemppiä kaudelle!

8HelRC ajoleiri 
Motoparkissa 12.–13.5.
HelRC:n ajoleiri pidetään tänä vuonna Motoparkissa. 
Luvassa on ajoaikaa niin katu- kuin kisakuskeillekin. Ajo-
ryhmiä on neljä: aloittelevat katukuskit, nopeat katukuskit 
sekä kilvettömien ryhmät A ja B.

Kerhon lisenssikuskeille järjestämme 5 kierroksen harjoi-
tuskisan lauantaina iltapäivällä kello 16:00 aikaisempien 
vuosien mukaisesti.

Jos olet kiinnostunut tulemaan leirille hommiin (rata-
tuomariksi), saat työpanostasi vastaan ajaa radalla noin 
puolet ajasta ja majoitus sekä ruokailut järjestyvät kerhon 
puolesta.

4Ilmoittautuminen ajoleirille

Varmistaaksesi paikkasi ajoleirillä ilmoittaudu osoitteessa 
http://www.kolumbus.fi /siitonen.antti/.

Huomaathan että vasta kerhon tilille saapunut maksu var-
mistaa paikkasi ajoleirillä, pelkkä ilmoittautuminen ei siis 
riitä. Paikat jaetaan maksujen saapumisjärjestyksessä.

Maksut
 1 päivä 2 päivää
– HelRCn jäsen 40 e 75 e
– HelRCn lisenssikuski 35 e 65 e
– ei-jäsen 50 e 90 e
– töissä 0 e 0 e

Kirjoita maksun viestiksi: 
Ajoleiri + oma nimesi + ajoryhmäsi + ajopäivät
(esim. Ajoleiri, Keijo Kaasu, nopea, la–su)

Osallistumismaksu on maksettava 27.4.2007 mennessä 
kerhon tilille 215018-5490.

Radan kapasiteetti on 40 pyörää/ryhmä. Majoitusta voit 
kysellä esim. Motomajoilta: www.motopark.fi 

Huomaathan seuraavat asiat:

– Harjoittelupäivinä saa ajaa vain sellaisilla moottoripyö-
rillä, jotka täyttävät tieliikenteen melumääräykset tai 
joiden äänitaso alittaa 99 dbA. Mittaus tapahtuu SML:n 
lajisääntöjen mukaisesti.

–  Paikanpäällä on saatavissa ajolinjaopastusta kokeneilta 
kilpakuljettajilta.

–  Paikalla lääkäriambulanssi, osa ratatuomaripisteistä 
miehitettyinä, paikalla myös ponderit ja ajanottoa.
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4Ajoleiriviikonlopun aikataulu

– Toimisto on avoinna  9:30–12:00 molempina päivinä
– Kuljettajakokous kello 10:30 toimistorakennuksen 

edessä molempina päivinä
– Ratatuomareiden kokous kello 10:00 toimistoraken-

nuksen yläkerrassa molempina päivinä
– Ajoaika 11–18 sekä lauantaina että sunnuntaina

4Tärkeää turvallisuuskoulutusta 
varikkotoimintaa varten

La 12.5 klo 11–15 välisenä aikana Motoparkissa on ajo-
leirille osallistuvien kuskien ja tiimien mahdollisuus har-
joitella alkusammutusta sammuttimen ja asbestipeiton 
kera. HelRC tarjoaa tämän kerholaisille yhteistyössä Sisä-
Suomen Sammutinhuolto OY:n kanssa.

Mahdollisuus tarkastuttaa sammutin

Muistathan että sammuttimien, jotka ovat autossa, ve-
neessä, asuntoautossa tai -vaunussa, pakollinen tarkas-
tusväli on yksi vuosi johtuen sammuttimeen aiheutuvasta 
tärinästä liikkuvassa kulkuneuvossa.

Sammuttimen normaali käyttötarkastus maksaa 6 e/kpl. 
Sammutin on kilpailuissa pakollinen varuste varikolla! Nyt 
on hyvä mahdollisuus tarkastuttaa sammutin ajoleirin yh-
teydessä. 

8Endurance 
200 Miles
HelRC:n Endurance -kisa ajetaan tänä vuonna Ke-
morassa 2.–3.6. Samana viikonloppuna ajetaan 
myös Jokamiesluokan kilpailu jonka järjestäjänä toi-
mii MP-tuki ry.

Lopullinen aikataulu on sopimatta, mutta alustavas-
ti on sovittu että Endurance ajetaan lauantaina ja 
Jokkis sunnuntaina. Perjantaina MP-tuki järjestää 
yhteisen harjoituspäivän kaikille, myös katukuskeil-
le. Huomaa siis ilmoittautua harjoituksiin ajoissa 
MP-tuelle (www.mp-foorumi.com), jotta varmistat 
mahtuvasi mukaan.

Tarkemmat tiedot kisaviikonlopusta osallitumismak-
suineen ja ilmoittautumisohjeineen löydät webbi-
sivuiltamme heti kun aikataulut ovat varmistuneet.
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Helsinki Racing Club ry c/o Miia Raukko, Martinniitty 5 as 1, 02770 Espoo, www.helrc.com

8Ajajatutkinto
Jos olet uusi kisakuski, muistathan ajajatutkinnon. Tutkin-
to on tarkoitettu sellaisille uusille kuljettajille, jotka eivät 
ole osallistuneet aikaisemmin Road Racing -kilpailuihin. 
Tutkinto koostuu kahdesta osasta, teoriaosuudesta ja ra-
tatutkinto-osuudesta. 

Teoriaosuus järjestetään 14.4.2007 kello 12.00–15.00 
Helsingissä Hotelli Pasilassa (Maistraatinportti 3, 00240 
Helsinki), kabinetti 7. 

Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautu-
mista! Ilmoittautuminen Sirpa Räsäselle: 
sirpa.rasanen@sml.slu.fi  tai puhelin (09) 3481 2253.
 
Ajajatutkinnon rataosuus järjestetään myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana. 

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

8Jäsenmaksu ja jäsenkortit
Kerholaisille on tulossa uudet jäsenkortit. Tilaus on vain 
hieman viivästynyt runsaahkojen myöhästyneiden maksu-
jen vuoksi. Tästä johtuen kortit saadaan vasta toukokuun 
alussa. Pahoittelut.

Jos juuri nyt huomasit maksusi olevan rästissä, vielä on 
toivoa...

Jäsenmaksu on 20 euroa varsinaiselta jäseneltä, perhejä-
seniltä ja nuorisojäseniltä 10 euroa. Jäsenmaksu makse-
taan kerhon tilille Nordea 215018-5490. 

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

8Osoitetietosi
Jos osoitetietosi ovat muuttuneet, meilaa uudet tiedot 
osoitteeseen jasenasiat@helrc.com tai postitse HelRC ry, 
c/o Miia Raukko, Martinniitty 5 as 1, 02770 Espoo.

8Uusia kerhoetuja
Motokokkolan webshopista www.motokokkola.fi  löydät mo-
nia tuiki tarpeellisia tuotteita. Moto Kokkolan Ville Kiviran-
ta, tuttu mies RR-radoiltakin, on luvannut HelRC:n jäse-
nille hyvät alennukset tuotteista. Katso tarkemmin kerhon 
www-sivuilta tai ota yhteyttä Villeen, (06) 822 2313.


