
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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SÄÄNNÖISTÄ JA VÄHÄN MUUSTAKIN 
 
Endurance sääntöjä on koko alkuvuosi hiottu ja sisäsivuilla lyhyesti 

HelRC 200 miles – kisan luokista ja turvamääräyksistä. Tarkemmat 

säännöt ja mahdolliset muutokset julkaistaan kerhon netti sivulla. 

Lisäksi paljon puhutuista Superstock säännöistä lyhyt yhteenveto 

takasivulla. Kerhon kevätkokous on seuraava suuri tapahtuma ja sinne 

toivotaankin suurta osanottoa, sisäsivuilla lisää ilmoittautumisesta ja 

illan ohjelmasta. 

 



HELRC 200 MILES – SÄÄNNÖISTÄ 
 
Luokat 
 

• SuperBike A ja B 

• SuperSport 600 A ja B 

 

Tiimi luetaan kuuluvaksi A-luokkaan jos yhdellä tai useammalla joukkueen 

kuljettajalla on A-luokan lisenssi. Superbike luokissa saa ajaa kaikilla yli 601 

kuutioisilla, kilpailumääräykset täyttävillä pyörillä. Supersport luokan pyörät 

tulee olla kyseisen luokan sääntöjen mukaisia. 
 

Joukkueet 
 
2-3 kuljettajaa. Jokaisen kuljettajan on ajettava vähintään 30% (2 kuskia) 

20% (3 kuskia) kilpailumatkasta. Joukkueen on suoritettava vähintään 3 

varikkopysähdystä. Koko kilpailumatka suoritettava samalla pyörällä, 

korjaustoimenpiteitä ei ole rajoitettu. 

 
Varikkopysähdykset 
 
Varikolle tultaessa pakollinen pysähtyminen varikkotiellä. Joukkueella saa 

kuljettajien lisäksi olla ratavarikolla rajattu määrä avustajia. Tankkaus 

suoritetaan erillisellä alueella 2 avustajan toimesta, toisen tankatessa, toinen 

varmistaa vieressä jauhesammuttimella varustettuna. Tankkausalueelle 

siirrytään sammutetuin moottorein. Kaikenlaisten pikatankkauslaitteiden 

käyttö on kielletty.  

 

Aika-ajo 
 
Joukkueen kaikkien kuljettajien tulee osallistua aika-ajoon, joukkueen nopein 

aika määrittää lähtöpaikan. Kilpailuun hyväksytään mukaan radan 

maksimikapasiteetin mukainen määrä, nopeusjärjestyksessä. 

 

 

 

JÄSENREKISTERI AJANTASALLE 

 

Ilmoita mahdollisista osoitteenmuutoksista yms. kerhomme sihteerille Tealle. 

Lisäksi Tea haluaisi rekisteriin jokaisen syntymäajan. 
 
 
RATA-AJON TEORIAA 
 
Juha Berner luennoi rata-ajon teoriasta ja kilvanajon hienouksista 9.4. 

Tattarisuon mikroautoradan koulutustiloissa. Ilmoittautumiset Jatalle, p. 

040-5737314 tai jatta.white@helrc.com  
 
 

ANSIOMERKIT 
 
Helsinki Racing club palkitsi moottoriurheilun hyväksi tehdystä työstä, 

Moottoriliiton kultaisella ansimerkillä Taru Klingan ja pronssisella 

ansiolevykkeellä Alan Bridgerin ja Antero Vesterisen. 
 

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. 

Lisätiedot ja sitovat tilaukset Samille, sami.myllys@helrc.com 

 
  


