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Radalle!Radalle!
 

SuperStockin myötä Standard 600 -luokka jää pois.
A- ja B-Supersportit ajetaan kuten aiemminkin.
 
SuperStock-luokka tulee takuulla olemaan mielenkiintoi-
nen, sillä siinä ei ajeta erikseen A- ja B-luokkaa vaan kaikki 
joiden kalusto täyttää luokan vaatimukset pääsevät mu-
kaan! Uskoisin että jo Jurvan kisassa tullaa Stock-lähdös-
sä näkemään kovat kapinat kärjestä häntään saakka.
 
Varikkohuhujen mukaan suuri osa A-600 -kuskeista joilla 
on Stock-kalusto ajavat sekä SS600- että Stock-lähdöt. 
Sama pätee varmasti SS600 B-kuskeihin. Tämä takaa 
sen, että Stock-lähtö tulee olemaan raju ja ruuhkainen.

Tosin Jurvan kisan aikataulu näyttää tällä hetkellä hieman 
haasteelliselta, SuperSportit ja Stockit ajetaan puolen-
toista tunnin välein. Moni kuski varmasti miettii kumpaan 
luokkaan panostaa vai ajaako molemmat. Imatran ajoissa 
aikataulu on tässä suhteessa helppo, SuperSportit aje-
taan lauantaina ja Stockit sunnuntaina.

Alkukaudesta on myös mielenkiintoista seurata luokkaa 
vaihtaneiden kuskien menestystä. Esim. Timo Pryyl on 
huhujen mukaan siirtymässä SuperBikeen kun taas Mika 
Lumiaho on vaihtanut Superbiken Stock-luokiteltuun kilpu-
riin.

8Kausi on alkanut, ajoleirit 
kohta buukattu täyteen ja ekat 
kisat ajetaan jo parin viikon 
päästä Jurvassa Botniaringillä.
 
Helsinki Racing Clubin kisakuskeja on A-luokissa entistä 
enemmän. B-luokissa ja DucatiCupissa HelRC:n edustus 
tulee olemaan vähintään yhtä kova kuin viime kaudella.
 
Maailmalla kerhoa edustaa Manninen-Kuismanen sivu-
vaunupari, joka kiertää kesän Supersiden MM-sarjaa. 
Sarja käynnistyy toukokuun viimeisenä viikonloppuna Sak-
san Schleizissa ja päättyy syyskuun toisena viikonloppuna 
Ruotsin Karlskogassa. Lisätietoja osoitteesta www.swc.fi 
 
Kotimaan kisoissa suurin muutos on uusi SuperStock 600 
-luokka. Lyhyesti kerrottuna kyseessä on 600cc pyörillä 
ajettava kilpailuluokka, jossa on sallittua muuttaa pyörästä 
lähinnä pakoputkisto, takaiskunvaimennin, etuvaimentimen 
sisuskalut sekä cliparit, jalkatappisarjat yms. Kone pitää 
olla vakio, PowerCommanderin tai vastaavan saa asentaa. 
Tarkat säännöt löydät moottoriliiton sivuilta.
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Kisaluokista mainittakoon vielä:
– DucatiCup ajetaan 
 kaikissa kisoissa lukuunottamatta Imatran ajoja
– Jurvassa ajetaan 
 kaksi SuperBike-lähtöä
– Kemorassa ajetaan mahdollisesti 
 kaksi SuperStock-lähtöä
– Alastarossa ei ajeta 
 SuperSportteja eikä 250-kuutioisia
– Sivuvaunut ajetaan 
 Jurvassa, Imatran ajoissa ja Kemorassa
– Classic Race ajetaan mahdollisuuksien mukaan 
 Alastarossa, Räyskälässä, Kemorassa ja 
 HelRC:n endurancessa. 

8Kesän 2006 
kisojen aikataulut:
SM Road Racing
27.5.–28.5. SM Jurva  KuMaMo
17.6.–18.6. SM Motopark  IMK
1.7.–2.7. SM Kemora  JMU
7.7.–9.7. SM/SO Alastaro  TMK
5.8.–6.8. SM Räyskälä  RiMPKK
2.9.–3.9. SM Motopark  HelRC

Road Racing Endurance
22.7.–23.7. Endurance 200-miles  HelRC 

Scandinavian Open
3.6.–4.6. SO Jyllandsring  Tanska
7.7.–9.7. SO Alastaro  TMK
29.7.–30.7. SO/EM Karlskoga  Ruotsi
19.8.–20.8. SO Våler  Norja
9.9.–10.9. SO Karlskoga  Ruotsi
23.9.–24.9.  SO Falkenberg  Ruotsi
 
Tervetuloa kisoihin, ajamaan, katsomoon 
tai mukaan järjestämään kisoja!

Jos olet kiinnostunut näkemään kisat todella 
läheltä, tule mukaan kisajärkkäriporukkaan.

Järjestämme ratatuomarikoulutuksen keskiviikkona 31.5. 
klo 18 alkaen Helsingin kaupungin liikennetoimintakeskuk-
sessa Tattarisuolla, osoitteessa Tattarisuontie 32. Jos et 
pääse koulutukseen, mutta hommat kiinnostavat, järjes-
tämme sinulle koulutuksen tehtävääsi viimeistään kisapai-
kalla.
 
Tarvitsemme väkeä Endurancen ja RR-kauden fi naaliin 
sekä Skandinavian Openiin, jonka järjestämme yhdessä 
TMK:n kanssa.
 
HelRC tarjoaa järkkäreille majoituksen ja ruoat kisaviikon-
lopun aikana sekä paljon hauskaa tekemistä. Halukkaat 
voivat ilmoittautua meilitse, ilmoittautuminen@helrc.com, 
tai soittamalla toimitsijavastaava Antti Siitoselle 
050 506 5733.

Vantaan Moottorikerho pyysi tiedottamaan että he tarvitse-
vat toimitsijoita nuorten MM-crossiin 12.–13.8. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä ilmoittautuminen@helrc.com tai 
Antti 050 506 5733.

8Uusia kerhoetuja
Botniaring tarjoaa Helsinki Racing Clubin jäsenille kausi-
kortin erikoishintaan 75 euroa! Kortin saat ratayhtiöltä, 
yhteystiedot osoitteessa www.botniaring.com.
 
AllRightin uudessa myymälässä Kehä III:sen varrella 
on Henri “Henkka” Savolainen nimetty HelRC:n yhteys-
henkilöksi. Kun tulee tarvike-, rengas- tai varusteasi-
aa, ota yhteyttä Henkkaan 09 877050 tai meilaa henri.
savolainen@allright.fi .
 
Muista myös katsoa liitteenä oleva Eurobikerin varuste-
tarjous HelRC:n jäsenille. Tarjous on voimassa toukokuun 
loppuun saakka.

Hauskaa ajokautta, nähdään radalla!

terveisin
HelRC:n hallitus


