
SUPERSTOCK SÄÄNNÖT PÄHKINÄNKUORESSA 
 
 
 

 

Yleisten turvallisuussääntöjen lisäksi Superstock luokkaa koskevat mm. seuraavat 

teknisiä muutoksia rajoittavat erikoismääräykset: 

 

 

• Kuutiotilavuus vähintään 601cc 

• Katteet saa vaihtaa lasikuituisiin, mutta alkuperäisiä vastaaviin 

• Runkoon ei sallita minkäänlaisia muutoksia, taka- ja etuhaarukka pitää 

säilyttää alkuperäisenä. 

• Takaiskunvaimentimen saa vaihtaa alkuperäisiin kiinnikkeisiin. 

Etuiskunvaimentimien sisäosat saa vaihtaa 

• Ohjausiskunvaimentimen saa vaihtaa tai asentaa 

• Vanteet pitää säilyttää alkuperäisinä 

• Jarrulevyt ja –sylinterit pitää säilyttää alkuperäisinä. Jarrupalat ja –letkut 

saa vaihtaa 

• Kahvat ja jalkatapit saa siirtää ja vaihtaa alkuperäisen kaltaisiin. 

• Airbox pitää säilyttää alkuperäisenä, Kaasuttimiin saa vaihtaa suuttimet, 

neulat ja jouset, muuten alkuperäiset.Ruiskujärjestelmä pitää säilyttää 

alkuperäisenä, mutta lisäksi järjestelmään saa kytkeä Powercommanderin tai 

vastaavan 

• Moottori tulee säilyttää kaikilta osin alkuperäisenä. Startin ja laturin tulee 

olla toiminnassa 

• Pakoputken saa vaihtaa 

• Vaihteisto pitää säilyttää alkuperäisenä, ketjut ja rattaat saa vaihtaa 

• Sähköjohtosarja tulee säilyttää alkuperäisenä. 

 

 

Euroopan Superstock sarjasta poiketen Suomessa ja Scandinavian Openissa saa ajaa 

toistaiseksi slicks – renkailla. Tarkat säännöt osoitteesta: www.uem-online.org 
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KEVÄTKOKOUS JA VÄHÄN MUUTAKIN 
 

Kerhon kevätkokous on seuraava suuri tapahtuma ja sinne toivotaankin suurta 

osanottoa, kokouksessa valitaan uusia hallituksen jäseniä, käydään läpi vuoden 2002 

tapahtumia ja suunnitellaan kerhon tulevaa toimintaa. Tule mukaan vaikuttamaan 

kerhosi toimintaan. Sisäsivuilla lisää ilmoittautumisesta ja illan ohjelmasta. Lisäksi 

paljon puhutuista Superstock säännöistä lyhyt yhteenveto takasivulla. 



 

 
KEVÄTKOKOUS 
 

Kerhon kevätkokous järjestetään Kaivopuiston edustalla Uunisaaressa, 29.3. klo 16 

alkaen, tulevan kauden asioista päätetään hyvän ruuan ja saunomisen lomassa.  Kerho 

tarjoaa kokoukseen osallistuville ruuan. Saunajuomat jokainen voi hankkia paikanpäältä 

oman maun mukaan. Ruokavaihtoehtoina ovat: 

 

 

Riistakäristys 

 

tai 

 

Juustokuorrutettu uunimakkara 

 

Ilmoittaudu ja ilmoita ruokavalintasi viimeistään 20.3. Jatalle, 

(040-5737314 tai jatta.white@helrc.com)  
 

 
 
RATA-AJON TEORIAA 
 
Juha Berner luennoi rata-ajon teoriasta ja kilvanajon hienouksista 9.4. Tattarisuon 

mikroautoradan koulutustiloissa. Tulevalla kaudella Juha toimii Suzuki Finland Teamin 

tallipäällikkönä, tiimi ajattaa supersport 600 luokassa nopeiksi tunnustettuja Taipaleen 

veljeksiä. Ilmoittaudu koulutukseen Jatalle. 
 

RATATUOMARIKOULUTUS 
 

RR toimitsijatehtävistä kiinnostuneet  kerholaiset ovat tervetulleita 29.4. klo 18 

Tattarisuon mikroautoradalla järjestettävään koulutukseen. HelRC:n lippumiehet ovat 

tunnetusti haluttuja myös muiden kerhojen järjestämiin SM-osakilpailuihin. 

Ratatuomarina pääseet seuraamaan kilpailut aitiopaikalta. Ilmoittaudu Jatalle. 
 
 

HELRC KUSKIEN LEHDISTÖTILAISUUS 

 

Kerhon kuskeista koottu lehdistötyöryhmä on järjestämässä Helsingin keskustaan 

toukokuussa (viikolla 20) tilaisuutta jossa esitellään kerhon kuljettajia, tiimeineen 

yleisölle ja lehdistön edustajille. 

 

 
 
 
 

KERHOPAIDAT 
 
Messuilla esiteltyjä kerhopaitoja teetetään ennakkotilauksien perusteella 

kiinnostuneille kerholaisille. Kyseessähän on tukevasta kankaasta valmistettu 

pitkähihainen kauluspaita, jossa samanlaiset HelRC brodeeraukset rinnassa ja selässä, 

kuin MP-asun valmistamassa kerhotakissa. hintaa paidalla on 40€ / kpl.  

 

tilaukset www-osoitteesta www.helrc.com/paidat.html.   Tee tilaus netistä  ja 
maksa tilaamasi paidat kerhon tilille Nordea 215018-5490, viimeistään 30.3. 
Paidat on lunastettavissa kerhon tapahtumissa, Kitalta  (kitta.reisto@iki.fi tai 

050-511 7229).  
 
 
KERHOTAKIT 
 

Kerhotakeista on tullut kovasti tiedusteluja ja nyt kartoitamme mahdollisuuksia 

teettää niitä lisää. Ilmoita kiinnostuksestasi Samille  (sami.myllys@helrc.com). Jos 

halukkaita takin tilaajia kertyy riittävästi, teetämme niitä tilauksien mukaan ennen 

kauden alkua. Lisätiedot seuraavassa kerhokirjeessä ja kerhon nettisivulla. Jotain 

hajakokoja edellisestä erästä on vielä jäljellä, kysy tarkemmin Kitalta. 

 
 
HELRC KUSKI-INFO NETISSÄ 
 
Tomppa ylläpitää kerhon kotisivuilla tietoja ja kuvia kerhon kisakuskeista. Kuskit voivat 

ilmoittaa tiimiään koskevat tiedot (kalusto, sponsorit, kuulumiset yms.) Tompalle 

osoitteeseen web@helrc.com. Tätä sivua kelpaa sitten näyttää vaikka 

yhteistyökumppaneille. 

 

KUSKIEN EMAIL POSTITUSLISTA 
 

Kerhon kuskien käyttöön kootaan postituslista,  jonka avulla kuskeille voidaan 

sähköpostitse toimittaa ajankohtaista tietoa liittyen kilpailuihin, sääntöihin, 

lehdistötilaisuuksiin yms.  Lista on myös tarkoitettu kuskien keskinäiseen 

kommunikointiin ja erilaisten yhteistoimintaa parantavien ideoiden esittämiseen.  

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja mahdolliset muutokset muissa tiedoissa Tea:lle 

(tea.smeds@helrc.com tai 040-539 2131) Näin varmistat muunkin kuskipostin perille 

tulon jatkossa. 


