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Endurance Cup 2017 

Kalenteri 

Ajettavat radat 

Sarjasäännöt 

 

MRT 100 Cup 2017 

Jäsentenvälinen  

kilpailu 

Kalenteri 

          1 

2017 

Kilpailu kalenteri 2017 

Tutkinnot 

Sykeröläisten ajelutus 

Huhuja ja uutisia 



Olet saanut  ensimmäisen MRT Endu lehden  luetta-
vaksesi. Lehti  käsittelee pääasiassa kauden Endurance 
Cup 2017 ja tulevia endurance 2018 sääntöjä unohta-
matta kuitenkaan muitakaan luokkia ja lajeja.Lehti on 
samalla MRT ry:n jäsenlehti.  Lehteen tulee myös  

esittelyä tiimeistä, lähettäkää kuvia ja esittelyitä  
omasta tiimistänne. Tulemme myös julkaisemaan 
myynti ilmoituksia kilpa autoista, jäsenille ilmainen. 
Tässä ensimmäisessä numerossa on radoista jolla tu-
lemme ajamaan tänä vuonna esittelyt.               

Kilpailut 2017 

Endurance Cup 2017   
21.5. Alastaro Virttaa 

17.6. Botniaring Jurva 

8.7.   Kemora Veteli 

12.8. Kemora Veteli 

9.9.   Alastaro Virttaa 

1.10  Motopark Virtasalmi                                               

 

 

Ajettavat luokat 

Endurance racing 1 ja 2 

Endurance Saloon 

V1600 

Kaikki kilpailut ajetaan 6 tunnin kilpailuina.    

Muistakaa ilmoittautua 31.3.2017 mennessä 

Varatkaa vuosinumerot                   

Jäsentenväliset kilpailut 2017 

29.4. Testi ja MRT 100 Cup kilpailu 

9.5    MRT 100 Cup kilpailu  

31.5. MRT 100 Cup kilpailu 

27.6. MRT 100 Cup kilpailu 

25.7. MRT 100 Cup kilpailu 

23.8. MRT 100 Cup kilpailu 

19.9. MRT 100 Cup kilpailu 

7.10. MRT 100 Cup Finaali 3+3 tuntia                  

 

Kaikki kilpailut ajetaan Alastaron radalla 100 

kierroksen tai enintään 3 tunnin kilpailuna 

Muita tapahtumia 2017 

6.-8.1. Caravan Show Turun Messukeskus 

             Karting koulu 

22.6.    Lasten ajelutus Alastaro Virttaa 

5.12.    Palkintojen jako                                      

 

 

                              

 

 

 

 

 

Koulutukset 2017 

7.3. Endurance tutkinto                    Turku 

11.3. JM tutkinto                                Pori 

11.3. Endurance tutkinto                  Karstula 

19.3. JM tutkinto                               Raisio 

21.-23.4 Rataleima                            Alastaro 

23.4. Endurance tutkinto                  Mäntsälä 

28.4. Endurance tutkinto                  Alastaro 

20.5. Endurance tutkinto                 Mäntsälä 

Tutkintoihin ilmoittautuminen 

www.autourheilu.fi/kiti 

Momo Racing Team ry 

Salvumiehenkatu 4 

20320 Turku 

www.mrt.fi 
Kuvat  

Elina Treiman, Santtu Miinalainen ja E-P Keskinen 



3 

Endurance Cup radat 2017 

Alastaro   21.5. ja 9.9.2017 

Alastaron moottorirata on monipuolinen moottoriur-

heilukeskus Etelä-Suomessa. Keskeisen sijaintinsa ansi-

osta siitä on kehittynyt suosittu testi- ja kilparata mo-

nenlaiselle moottoriurheilutoiminnalle. 

Alastaro sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Etelä-

Suomen suurimmista kaupungeista. Matkaa yhteen Suo-

men arvostetuimpaan moottoriurheilukeskuksen kertyy 

Helsingistä 160 km, Turusta 65 km, Tampereelta 95 km 

ja Porista 90 kilometriä. Alastaro Motorsport Center si-

jaitsee kantatien 41 (Turku-Nokia) varrella. 

Alastaron moottorirata tarjoaa ihanteelliset olosuhteet 

usealle eri lajille. 3000m pitkä rata on tarpeeksi leveä ja 

suoja-alueet on levitetty laajalle, jopa raskaan kaluston 

vaativia testejä varten. Varikkoalueet on mitoitettu n. 

300 autokunnalle. Kiihdytyssuoraan kuuluvat täysin 

omat varikkoalueet. Alueella on paikoitustilaa tuhansille 

autoille. 

Moottoriradan lisäksi Alastarolla on JM-rata. Alastarolle 

on mahdollista rakentaa rallisprint- ja rallicross-ratoja 

asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Rata tarjoaa mahdollisuudet vaaratilanteiden ennaltaeh-

käisevään harjoitteluun. Moottorirata-alueen vieressä 

on harjualueen hiihto- ja retkeilyreitistö, joka on käytös-

sä niin talvella kuin kesälläkin. Radan läheisyydessä on 

vapaa-ajan alue, josta on saatavissa tontteja vapaa-ajan 

rakentamista varten. 

Ajo-ohje: 

Alastaron moottorirata sijaitsee Virttaalla, kantatien 41 

(Tampere - Nokia - Aura - Turku) ja maantien 213 

(Loimaa - Alastaro - Virttaa - Säkylä) varrella.  

Ajoaika Turusta 45 minuuttia, Tampereelta 1 tunti ja 

Helsingistä 2:15 tuntia.  

Radan sijainti on merkitty autoilijan tiekarttaan. Helsin-

gin suunnasta tultaessa voi tulla joko VT 2 kautta tai 

Forssassa voi ajaa Ypäjän ja Loimaan kautta Mt 213.                                                                             

   

Botniaring  17.6.2017 

Rata on perustettu vuonna 1989, ja se tarjoaa monipuo-

liset mahdollisuudet eri-laisille moottoriurheiluharras-

tuksille. SM-tason ja muita isompia auto- ja moottori-

pyö-räkilpailuja on vuosittain kymmenkunta, muina ai-

koina rata-alue on vilkkaassa harjoit-telu- ja koulutus-

käytössä. Rataravintola on avoinna kesäaikoina. 

Alueen toimintoja on viimeaikoina kehitetty voimak-

kaasti. Botniaringin alueelle on valmistunut ympärivuo-

tiseen käyttöön tarkoitettu, ammattipätevyysdirektiivin 

mukaiseen ajokoulutukseen soveltuva liukkaankelin 

ajoharjoittelurata. Ajohar-

joittelurata on suunniteltu 

raskaan liikenteen vaati-

musten mukaiseksi, unohta-

matta kuitenkaan henkilö-

autoja. Alueella on jo aiem-

min ollut liukkaankelin ajo-

harjoittelurata talviaikoina 

ja toiminta siirtyy uudelle ympärivuotiseen käyttöön 

tarkoitetulle ajoharjoitteluradalle syksyn 2013 aikana. 

Alueelle on rakennettu myös ajoneuvojen testausta var-

ten virallinen ABS testirata. Testirata on ensimmäinen 

laatuaan pohjoismaissa. Testirataa käyttää ajoneuvo- ja 

rengasteollisuus ajoneuvojen kehitystyössä. Lähin vas-

taava rata on tällä hetkellä Hollannissa. 

Myös moottorirata-osuus sai noin 1,5 kilometrin jatkon, 

jolloin radan pituudeksi tuli 4014 metriä. Radan jatko-

osan avajaiset vietettiin heinäkuussa 2013. Suunnitel-

missa on rakentaa alueelle myös täysimittainen kiihdy-

tysrata. 

* pituus: 

-Vanha rata: 2 618 metriä 

-Pitkä rata: 4014 metriä 

- Ovaali: 1 676 metriä 

-Jokkisrata n.1000m 

* ajosuunta: myötäpäivään 

* leveys: 12 – 20 metriä  
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Kemora    8.7. ja 12.8.2017 
Kemoran moottorirata on rakennettu vuonna 1983, 
rataa on jatkettu vuonna 1987 ja sen pituus on 2723 
metriä. Radan pinnoite on uusittu 2005 ja rata on erin-
omaisessa kunnossa! Rata-alueella on 3000 istumapai-
kan katettu katsomo, varikkokatsomo 1000 hengelle 
sekä varikkoboxit. Huoltorakennuksesta löytyy suihku-
tilat miehille ja naisille, WC:t ja lastenhoitopiste. 

Rata-alueella on myös C-oikeuksin varustettu grillikah-
vio saunatiloineen. Lisäksi alueelta löytyy koulutustilo-
ja erilaisiin tapahtumiin. 

Alueelta löytyy moottoriradan lisäksi AKE:n hyväksymä 
liukkaankelin ajoharjoittelurata, JM-/ rallicrossrata, 
supermotorata, kelkkasprint ym. ajomahdollisuuksia! 

Portit avataan ja suljetaan tuntia ennen ja tuntia jäl-
keen ko. aikojen. Poikkeavista sulkuajoista on sovittava 
etukäteen. 

 

Radan turvamääräykset 

Yleisiä ohjeita moottoriradalla turvallisesti toimiseen, 
kaluston valmisteluun ja käyttöön radalla. 

- Öljyä, jäähdytysnestettä tms. vuotavan kaluston käyttö 

kielletty.  

- Lasit, vilkut, peilit tms. sirpaloituvat osat on hyvä tei-

pata tai poistaa.  

- Radalle mennään ja radalta poistutaan ainoastaan 

merkityistä kohdista.  

- Viestitä takana tulevalle radalta poistumisesta hyvissä 

ajoin.  

- Rataa ajetaan ainoastaan oikeaan suuntaan, aina!  

- Havaittuasi vuodon ajoneuvossasi pysäytä radan ulko-

puolelle turvalliseen paikkaan, mieluiten  

sisämutkaan, ja odota hinausautoa.  

- Ulosajon jälkeen hakeudu turvalliseen paikkaan ja 

odota apua.  

- Mikäli ajoneuvo on toimintakunnossa, tarkista vuodot 

ja poista kivet ennen kuin jatkat ajamista varikolle!  

- Opettele lippumerkit ennen radalle tu-

loa www.srra.fi tai www.autourheilu.fi 

- Nopeusrajoitus varikkoalueella on 30 km/h. 

- Tupakointi ja avotulen teko on kielletty ratavarikolla. 

- Kypärän käyttö on pakollista kaikilla ajoneuvoilla!  

- Lisätietoja saat tarvittaessa henkilökunnalta! 

- Kaikki radalla tapahtuva ajoharjoittelu tapahtuu kul-

jettajan omalla vastuulla! 

Motopark     1.10.2017 

Motopark Raceway on suomalainen moottorirata, jo-

ka sijaitsee  Pieksämäen kunnassa Virtasalmella. Asfal-

toidun radan pituus on 3516 metriä. Sitä kiertää hiek-

kapohjainen rallirata jonka pituus on 3 000 metriä. 

Alueella on myös täysimittainen 402,33 metrin kiihdy-

tysrata, jolla ajetaan kiihdytyskisoja. Motoparkissa jär-

jestetään monenlaisia moottoriurheilutapahtumia. 

Motoparkin rata avattiin vuonna 1987 ja alkuvaiheessa 

alueella oli vain suora kiihdytysrata, joka oli valmistu-

essaan ainoa pelkästään kiihdytysautoilulle varattu 

moottoristadion Euroopassa ja Suomen ensimmäinen 

kiihdytysrata. Ennen Motoparkin valmistumista kiihdy-

tyskilpailuja oli ajettu tilapäisillä radoilla, jollaisina toi-

mivat lentokentät.Motoparkin ratahanke käynnistyi 

talvella 1986/1987 ja ratahanke toteutettiin nopealla 

aikataululla. .Rataa laajennettiin 1990-luvulla, jolloin 

rakennettiin asfalttirata ja hiekkapohjainen rallirata. 

Alueeseen kuuluu myös 

oma leirintäalue "Motomajat". Radan toiminnasta on 

jätetty vuosien varrella lukuisia valituksia 

mm. melun vuoksi. Nykyisin rata-alueen käyttöajat 

ovatkin hyvin tark-

kaan säädeltyjä.                                                     

Itä-Suomen ainoalle 

moottoriradalle 

Pieksämäen keskus-

tasta matkaa on 

35km, Mikkelistä 

55km, Varkaudesta 

65km, Jyväskylästä 120km, Kuopiosta 130km, Imatral-

ta 140km, Joensuusta 170km, Lahdesta 190km ja Hel-

singistä 290km.  

http://www.srra.fi/
http://www.autourheilu.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pieks%C3%A4m%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Virtasalmi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ralli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiihdytyskisat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leirint%C3%A4alue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Melu
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Muita rata kilpailuja 

FTCC ja NEZ sarja 

28.-30.4    Riga Latvia 

2.-4.6.        Ahvenisto 

30.6-2.7.    Pärnu Viro 

23.-24.9.    Alastaro 

STCC ( Ruotsin sarja ) 

19.-20.5.    Alastaro 

Legends MM 

15.-17.9. Botniaring Jurva 

Rata SM 

13.5.         Botniaring 

4.6.            Ahvenisto 

2.7.           Pärnu Viro 

15.-16.7   Kemora 

2.9.            Ahvenisto 

24.9.          Alastaro 

 

5.-6.8.       Vauhtiajot Seinäjoki  

Ajettavat 

luokat 

Endurance Cup 2017 kilpailuiden yhteydessä ajetaan: 

21.5.        Touring Car 

17.6.        Porsche Sport Cup 

8.-9.7.     Kuorma autot ja Touring Car 

12.-13.8 Kuorma autot ja Touring Car 

9.9.         Touring Car 

Momo Racing Team ry Salvumiehankatu 4 20320 Turku Puh. +358400781001/Erkki Keskinen 



6 

ENDURANCE CUP SALOON 

SARJA SÄÄNNÖT 2017 
SARJASÄÄNNÖT 2017 

1. SARJASÄÄNNÖT  

1.1. Yleistä  

1.1.1. AKK-Motorsport ry:n hallitus on nimennyt kausiksi 2017 ja 
2018 rata-ajon lajiryhmän, joka hallinnoi ja päättää endurance cup 
sarjaan liittyvät asiat.  
1.1.2. AKK:lla ja MRT ry:llä on oikeus force majeure- tai turvalli-
suussyistä muuttaa sekä korjata sarjasääntöjä ennen kautta ja sen 
aikana sarjan lisämääräyksillä. Muutoksista tiedotetaan sarjaan 
ilmoittautuneille kilpailijoille heidän sarjailmoittautumisessaan 
merkitsemäänsä sähköposti- tai postiosoitteeseen sekä osakilpailu-
jen järjestäjille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 
Lisäksi tiedotteet ja lisämääräykset julkaistaan AKK:n kotisivuilla 
sekä sarjan kotisivuilla osoitteessa www.mrt.fi 
 
1.2.3. Sarjan päätoimihenkilöt 

 Kilpailutapahtuman johtaja Rami Katajisto Vantaa, 050 401 1470,   
rami.katajisto@veho.fi 
Pääkatsastaja  Tuomas Henriksson, Raisio, 044 553 2186  
Tuomariston puheenjohtaja Timo Niemenmaa Ähtäri 
 
1.3. Kilpailuluokat ja arvot 

Kilpailuissa noudatetaan seuraavaa luokkajakoa. Eri luo-
kat voivat ajaa samassa lähdössä. Luokista käytetään 
vakionumerointia, joka on aina merkittävä ilmoittautu-
mis-lomakkeeseen. 
 Luokka 11 Endurance Cup Saloon 2 venttiliä/sylinteri 
 Luokka 12 Endurance Cup Saloon moniventtiili/sylinteri 
 Luokka 13 Endurance Racing luokat 1 kansallinen 
 Luokka 14 Endurance Racing luokka 2  kansallinen 
 Luokka 15 Endurance V 1600 kansallinen 
1.4. Osanottajat 

1.4.1. Endurance Cup ja kansallisessa sarjassa  voivat kilpailla kaikki 
kuljettajat, joilla on AKK:n myöntämä kansallinen tai kansainväli-
nen kilpailijalisenssi. Myös nk. ammattiurheilija-statuksen omaavat 
kuljettajat voivat kilpailla Endurance Cup mestaruudesta. Sarjaan 
voivat ilmoittautua myös ulkomaalaiset teamit ja kuljettajat suo-
malaisella teami kortilla ja lisenssillä.  
1.4.2. Kilpailijoiden tulee ilmoittautua  KITI:ssä ja maksaa sarjan 
sarjamaksu määräajan puitteissa. (kts 1.5) 
 1.4.3. Nuorten luokan kuljettajalla tulee olla sääntöjen mukainen 
huoltaja.  
1.4.4. AKK:n myöntämän kilpailijalisenssin omaavilla kilpailijoilla 
tulee olla lisäksi voimassaoleva rataleimatutkinto tai endurance 
tutkinto.  
1.4.5. Luokassa  tulee kuljettajan olla vähintään 15 vuotias ja hänel-
lä on oltava voimassaoleva rata-ajon kansallinen lisenssi ja ratalei-
ma tutkinto. Yli 18 vuotiaalla täytyy olla voimassa oleva  kansalli-
nen tai kv lisenssi ja rataleima tai endurance tutkinto.  Myös ulko-
maalaiset kilpailijat voivat osallistua luokan kilpailuihin suomalai 
sella lisenssillä.  
1.4.6. Ilmoittajalla tulee olla myös teami kortti. Ilmoittaja voi olla 
joko luonnollinen tai juridinen henkilö. 
 
 

 

1.5. Sarjaan ilmoittautuminen  

1.5.1. Sarjaan ilmoittaudutaan AKK:n kotisivuilla KITI-
kisapalvelujärjestelmän kautta 31.3.2017 kello 23.59 mennessä 
osoitteessa https://akk.autourheilu.fi/.  
 
1.5.2. Kilpailija voi ilmoittautua sarjaan vasta sen jälkeen, kun hän 
on maksanut teami korttinsa KITI:n kautta. Kilpailijalisenssin voi 
maksaa vasta sen jälkeen, kun AKK:n jäsenseuran jäsenmaksu on 
maksettu.  
1.5.3. Sarjan osallistumismaksun tulee olla suoritettu 31.3.2017 
mennessä MRT ry:n tilille FI2957136220018182. Maksun tiedonan-
to kentässä on käytettävä ilmoittautuvan teamin nimeä ja vuosi 
numeroa.  
1.5.4. Ilmoittautuminen on pätevä vasta kun sarjamaksu on suori-
tettu yllä mainitulle tilille.  
1.5.5. Jälki-ilmoittautuminen sarjaan on mahdollista. Ilmoittautu-
minen tapahtuu suoraan AKK:n rata-ajon lajipäällikölle sähköpostil-
la. Sarjamaksu tulee tällöin suorittaa puolitoista  kertaisena. Sarjan 
pisteitä voi saada vasta ilmoittautumisen jälkeisestä seuraavasta 
osa-kilpailusta.  
 
1.6. Sarjan osallistumismaksut  

1.6.1. Sarjaan ilmoittautumalla ja sarjamaksun maksamalla kilpailija 
vahvistaa osallistuvansa sarjaan.  
1.6.2. Sarjan osallistumismaksut ovat: Endurance Cup Saloon 300€ 
1.6.3. Sarjamaksu ei sisällä osallistumismaksua osakilpailuihin, kat-
so kohta 2.3.  
 
1.7. Ilmoittautumisen hyväksyminen  

1.7.1. Lajiryhmä hyväksyy sarjaan ilmoittautumiset. Kaikki sarjaan 
hyväksytyt teamit julkaistaan sarjan kotisivuilla osoitteessa 
www.mrt.fi  
1.7.2. Lajiryhmällä, AKK:lla ja MRT ry:llä on oikeus olla hyväksy-
mättä teamia sarjaan. Mikäli ilmoittautumista ei hyväksytä, ilmoi-
tetaan myös siihen johtaneet syyt.  
1.8. Osakilpailut  

Sarjassa ajetaan kuusi osakilpailua vuonna 2017: 

1.9. Kilpailunumerot ja kuljettajien nimitarrat  

1.9.1. AKK myöntää kullekin teamille vuosittain kiinteän kilpailunu-
meron. Vuosinumero varataan AKK:n toimistolta osoitteesta 
mia.vihavainen@autourheilu.fi , ennen sarjaan tai yksittäiseen osa-
kilpailuun ilmoittautumista.  
1.9.2. Numeroiden ja mahdollisten pohjien on oltava kooltaan vä-
hintään AKK:n sääntökirjan määräysten mukaisia ja numeroiden 
selkeitä sekä hyvin erottuvia. 
 1.9.3. Kaikki kilpailijat kiinnittävät kilpailunumeronsa itse ja pitävät 
ne kunnossa koko kauden ajan.  
1.9.4. Teamien on varattava autostaan seuraavat tilat kilpailunu-
meroita varten. Autot: kilpailunumero tuulilasimainoksen alle apu-
kuljettajan puolelle (20 cm), kilpailunumero takalasin yläreunaan 
keskelle (20 cm). 
1.9.7. Suositellaan endurance luokassa kilpailijan (kilpailijoiden) 
sukunimi (nimet) taka sivulasissa. Sivulasiin tulevan nimen kirjain-
korkeus on 5 cm.  
 
 

 

 

 

 

https://akk.autourheilu.fi/
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1.10. Sarjamainokset  

1.10.1. Sarja kustantaa ja toimittaa kullekin kilpailijalle riittävän 
määrän sarjamainoksia ensimmäiseen osakilpailuun. Kilpailijan on 
itse huolehdittava, että nämä mainokset ovat kaikissa sarjan kilpai-
lu- ja promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa ehjät ja puhtaat 
sekä kiinnitetty säännön mukaisille paikoilleen.  
 
1.10.2. Kilpailijoiden on varattava autostaan seuraavat tilat sarjan 
yhteistyökumppaneiden mainoksia varten. 20 cm korkea tila tuuli-
lasin yläreunasta koko lasin leveydeltä, sekä molemmilta sivuilta 20 
cm x 40 cm kokoinen tila 
1.10.3. Mikäli sarja ei käytä jotain kohdassa  mainittua mainospaik-
kaa, on tila vapaasti kilpailijan itsensä käytössä.  
1.10.4. Tarvittaessa teami voi neuvotella sarjan vetäjän MRT ry 
kanssa toisen mainospaikan. 
1.10.4.1. Sarjan toimittamia mainoksia  ei saa millään muotoa käsi-
tellä.  

1.10.5. Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia 
mainoksia kilpailukalustossaan, vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarja-
mainosten kanssa. Kilpailijan omat mainokset eivät kuitenkaan saa 
häiritä sarjamainoksia.  
1.10.6. Lajiryhmällä on oikeus määrätä kilpailijalle 100 € sakko siinä 
kilpailussa, jossa kilpailija laiminlyö sarjamainoksia koskevia mää-
räyksiä.  
1.10.7. Sarjamainos-, nimi- ja numerosäännöt koskevat myös sar-
jaan ilmoittautumattomia vieras teamejä.  
 
 

 

 

 

 

 

 

1.11. Sarjan pistelaskenta  

1.11.1. Luokan Cup arvon edellytyksenä on vähintään 25 teamin 
ilmoittautuminen sarjaan ennen 31.3.2017.  
1.11.2. Saloon luokkien osalta pisteet lasketaan alla olevan taulu-
kon mukaisesti:  
Pisteet lasketaan oheisen kaavan mukaisesti kummallekkin luo-
kalle kolmellekymmenelle parhaalle tiimille: 
60,55,51,47,44,41,39,36,33,30,27.24,21,18,16,15, 14, 
13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 ja 1 pistettä. Aika ajojen 3 parhaan 
ajan ajanut saa lisäksi 3, 2 ja 1 pistettä. 

1.11.4. Tasapisteiden sattuessa katsotaan paremmaksi se kilpailija, 
jolla on enemmän lähtövoittoja, seuraavaksi toisia sijoja, kolmansia 
sijoja jne. Mikäli edellä mainittu ei vielä tuo ratkaisua, otetaan huo-
mioon viimeisen kilpailun sijoitukset.  
1.11.5. Sarjapisteitä laskettaessa ei sarjan ulkopuolisten kilpailijoi-
den sijoituksia lasketa.  
1.11.6. Mikäli sarjan osakilpailussa sarjaan ilmoittautuneiden osal-
listujamäärä luokassa on alle 15 teamia, lasketaan sarjapisteet täs-
tä osakilpailusta puolitettuina.  

1.11.7. Tiimien sijoitukset määräytyvät ajettujen kierrosten 
määrän mukaisesti. 
Eniten kierroksia ajanut on voittaja. Kun ajettuja kierroksia 
on tiimeillä yhtä paljon, sijoitus määräytyy sen perusteella, 
missä järjestyksessä tiimit saavuttivat kyseisen kierrosmää-
rän. 

1.12. Palkinnot 

1.12.1. Sarjan jokaisessa osakilpailussa osakilpailun järjestäjä pal-
kitsee luokittain vähintään kolme parasta teamia/ kaikki kuljettajat 
muisto- ja/tai esinepalkinnoin.  
1.12.2. Kauden päätyttyä AKK palkitsee vuosittaisessa mitaligaalas-
saan yhteispisteiden parhaan teamin, Palkinnon saajien on osallis-
tuttava tilaisuuteen, poissaolo on sallittu vain järjestäjän hyväksy-
män pakottavan syyn vuoksi.  
 
1.13. Tiedotus- ja promootiotilaisuudet  

1.13.1. Kilpailija on velvollinen pyydettäessä olemaan läsnä AKK:n 
ja MRT ry:n järjestämissä sarjan tiedotus- ja promootiotilaisuuksis-
sa. Tilaisuuksia vuodessa on enintään 2 teamia kohden. 

 1.14. Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi  

1.14.1. AKK saa vapaasti käyttää tuottamaansa teamin ja kilpailijan 
kilpailutoimintaan liittyvää valokuva- ja videomateriaalia. Incar 
kuvaoikeudet säilyvät kuvaajalla, mutta materiaali on pyynnöstä 
luovutettava toimitsijoiden käyttöön.  
1.14.2. Juonnettuna toimitettua videomateriaalia kilpailutapahtu-
mista ei saa julkaista ilman lajiryhmän lupaa. Muutoin kaiken kuva-
materiaalin, myös videoiden, julkaisu on vapaa.  
1.14.3. Kilpailijan on järjestäjän pyytäessä sallittava alle 3 kg painoi-
sen incar-kameran asentaminen autoonsa.  
 
1.15. Varikkopassit ja pääsyliput  

1.15.1. Kukin sarjaan hyväksytty team saa tiimikortit ja ajoluvan 
yhdelle huoltoautolle, joilla on pääsy varikkoalueelle.  
1.15.2. Sarjaan ilmoittautumaton yksittäisiin osakilpailuihin osallis-
tuva kilpailija saa osakilpailun järjestäjältä numeroimattomat tiimi-
kortit ja ajoluvan yhdelle huoltoautolle.  
1.15.3. Kilpailija on vastuussa kaikista hänen tiimikorttia ja ajolu-
paansa käyttävistä henkilöistä.  
 
1.16. Varikkoasut  

1.16.1. Kilpailijan ja tiimin henkilökunnan vaatetuksen tulee olla 
edustava ja pääasiallisesti yhteneväinen.  

1.17. Lajin ja sarjan etujen valvonta 

1.17.1. Ilmoittautumalla sarjaan tai erilliseen osakilpailuun kilpailija 
sekä ilmoittaja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja toimitsi-
joiden ohjeita kilpailupaikoilla sekä ottamaan toiminnassaan ja 
lausunnoissaan huomioon sarjan ja autourheilun edut.  
1.17.2. MRT ry:llä on oikeus langettaa kilpailijalle 500 € sakko ja 
periä kulkuun oikeuttavat luvat ja liput takaisin, mikäli se katsoo 
niitä käytettävän väärin tai niitä käyttävien henkilöiden toiminnan 
olevan haitallista sarjalle tai autourheilulle.  
1.17.3. Kilpailijan ja ilmoittajan on huolehdittava, että tiiminsä jäse-
net ja varikkotilat ovat edustuskunnossa kaikissa sarjan osakilpai-
luissa. Sanktiona säännön rikkomisesta lajiryhmä voi langettaa kul-
jettajalle tai ilmoittajalle 500 € sakon. 
 

2. OSAKILPAILUSÄÄNNÖT  

2.1. Kilpaileminen  

2.1.1. Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, Autourheilun 
Sääntökirjan 2017, näiden sarjasääntöjen sekä kilpailukohtaisten 
sääntöjen ja mahdollisten lisämääräysten mukaisesti. Tulkintata-
pauksissa sarjasäännöt ovat määräävät. Mikäli sarjasäännöissä ei 
asiasta ole mainittu, silloin sääntökirjan teksti on määräävä. Sarja-
sääntöjen lisäksi kilpailijoita ja tiimejä sitovat AKK:n vahvistamat 
kunkin autoluokan tekniset säännöt ja määräykset.  
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2.1.2. Sarjan osakilpailuihin saavat osallistua myös sarjaan il-
moittautumattomat kilpailijat, mutta he eivät saa sarjan pisteitä.  
2.1.3. Kilpailija saa kilpailla useammassa luokassa samassa kilpai-
lussa, kuitenkin eri autolla. Kilpailutapahtumissa mahdollisesti 
ajettaviin lisäluokkiin saa osallistua myös samalla autolla.  
2.1.4. Kun tiimi ilmoittautuu kilpailupaikalla kilpailutoimistossa, 
hänen tulee esittää muiden asiapapereiden lisäksi voimassa oleva 
kilpa-auton liikennevakuutustodistus.  
 
2.2. Osakilpailuihin ilmoittautuminen 

 2.2.1. Kilpailijoiden on ilmoittauduttava jokaiseen sarjan osakilpai-
luun erikseen KITI:ssä määräaikojen puitteissa.  
2.2.2. Mikäli jokin sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä annetuista 
tiedoista muuttuu, on asiasta tehtävä muutosilmoitus AKK:n laji-
päällikölle viimeistään viikko ennen sitä kilpailua, jossa muutos 
halutaan voimaan.  
 
2.3. Osakilpailukohtainen maksu  

2.3.1. Sarjaan ilmoittautuneet teamit maksavat jokaisessa osakil-
pailussa kilpailukohtaisen osallistumismaksun suoraan kilpailun 
järjestäjälle. Osakilpailukohtainen osallistumismaksu on sarjan luo-
kissa 370 €.  Maksutapa ilmoitetaan kunkin osakilpailun säännöissä 
KITI:ssä. 
 2.3.2. Ne teamit, jotka eivät ole ilmoittautuneet sarjaan, ilmoittau-
tuvat suoraan osakilpailuihin kilpailukohtaisesti KITI:ssä. Näiden 
vierasteamien kilpailukohtainen osallistumismaksu on sarjan luo-
kissa 450 €. Maksutapa ilmoitetaan kunkin osakilpailun säännöissä 
KITI:ssä. 
 2.3.3. Mikäli osakilpailukohtainen ilmoittautuminen saapuu järjes-
täjälle ennakkoon määritellyn ilmoittautumisen päättymisajankoh-
dan jälkeen, perii kilpailunjärjestäjä jälkiilmoittautumismaksun 
sääntökirjan mukaisesti kaksinkertaisena, vaikka team olisikin il-
moittautunut sarjaan. 

2.4. Osakilpailukohtainen aikataulu 

2.4.1. Osakilpailuiden alustavat aikataulut laatii sarjaorganisaatio 
huhtikuun aikana sarjailmoittautumisen päätyttyä, aikataulut jul-
kaistaan 30.4. sarjan kotisivuilla osoitteessa www.mrt.fi   ja lähtö-
jen pituudet ilmoitetaan osakilpailun säännöissä.  

2.5. Aika-ajot ja lähtöjärjestys  

2.5.1. Aika-ajo 30 min, aikaa otetaan koko ajan. Nopein kierrosaika 
ratkaisee lähtöjärjestyksen.  

2.5.2. Teamin on saatava aika ajon tulos viideltä kierrokselta saa-
vuttaakseen lähtöruutusijoituksensa. 

2.6. Lähtötapa  

2.6.1. Paikalta lähtöä käytetään luokassa kun autoja on alle 36. 

2.6.2. Liikkeeltä lähtö suoritetaan luokassa kun autoja on 36 tai 
enemmän.   

2.7. Varikko 

2.7.1. Teami saa tuoda varikolle vain yhden huoltoauton tai -
teltan. Teamin käytössä olevan varikkotilan enimmäiskokoa voi-
daan tilan puutteen vuoksi rajoittaa. Rajoitus ilmoitetaan kunkin 
osakilpailun säännöissä.  

2.7.2. Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään yksi 27A 144 
B-C -luokan 6 kg sammutin per kilpa-auto, jonka tarkastus on voi-
massa sääntökirjan mukaan. 

 2.7.3. Jokaisen kilpa- ja huoltoauton alla varikkopaikalla pitää olla 
vähintään auton pohjapinta-alan suuruinen nesteitä läpäisemätön 
alusta eli suojapeite. Sääntöjen vaatima imeytysmatto tulee olla 

kilpailijan varikkovarusteena mahdollisen nestevuodon imeytystä 
varten.  

2.7.4. Muiden autojen tuonti varikolle on kielletty.  

2.7.5. Varikon nopeusrajoitus on 20 km/h.  

2.7.6. Ratavarikolla noudatetaan moottoriratakohtaisia ohjeita, 
jotka osakilpailun järjestäjä ilmoittaa kilpailun säännöissä.  

3. TEKNIIKKASÄÄNNÖT  

3.1. Auto  

3.1.1. Autojen on oltava luokan tekniikkasääntöjen mukaisia. 

3.1.2. Tehdasvalmisteinen ”kattoskuuppi” sallittu ilman saamiseksi 
ohjaamoon.  
3.1.3. Jäähdytysneste (Nopeuden säännöt) 

Glykolin käyttö jäähdytysjärjestelmässä on kielletty. Jäähdytys-
järjestelmässä hyväksytään vain vesi ja korroosionesto aine.  

3.1.4. Tankkauksen minimi kesto 3 min. Max. täyttö yhdestä 
20 litran” jerry”  kannusta kerralla.  
3.1.5. Jokainen tiimi käy varikolla vähintään 6 kertaa 3 min. 
 
3.2. Renkaat 

 3.2.1. Ellei tässä toisin mainittu, niin renkaat on oltava luokan tek-
niikkasääntöjen mukaan.  
3.2.2. Saloon luokan renkaiden tasalaatuisuuden takaamiseksi ren-

kaat tulee ostaa Rengas Turku Salo. Vuoden 2017 yksityyppi 
rengas on Nankang NS-2R. 
3.2.3. Ilmoitettuun luokkaan kuulumattomilla renkailla ajaminen 
kilpailun aikana aiheuttaa kilpailusta sulkemisen ja AKK:n myöhem-
min määräämän sanktion. 
3.2.4. Kaikenlainen renkaiden lämmittäminen on kielletty.  
 
3.3. Telemetria  

3.3.1. Kaikki datan siirto liikkuvasta kilpa-autosta tai autoon on 
kielletty.  

3.3.2. Lähetin kierrosaikojen mittaamiseksi on sallittu, kunhan se 
on erillinen yksikkö, eikä sitä ole mitenkään kytketty moottoriin.  

3.3.3. Datan tallennin auton sisäpuolella on sallittu.  

3.3.4. Viestiyhteys liikkuvasta kilpa-autosta kuljettajan ja muun 
tiimin välillä on sallittu. Tämä yhteys on toteutettava siten, etteivät 
kuljettajat kuule toisia kuljettajia.  

3.4. Menestyspainot  

3.4.1. AKK:lla on oikeus muuttaa perustelluista syistä kilpailija- ja/
tai autokohtaisesti autojen minimipainoa kesken sarjan.  

3.5. Ajovarusteet  

3.5.1. Ohjaajan varusteet on oltava sääntökirjan liite J:n kohdan 
XVI mukaiset. 
 3.5.2. HANS-niskatuen käyttö on pakollista kaikissa luokissa. 
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MRT 100 jäsenten välinen Cup      

2017  

Säännöt 

Ajettavat luokat: 

Luokka 1 Racing, luokka 2 racing 2, luokka 3 saloon ja luok-
ka 4 muut umpikoriset henkilö kilpa-autot. 
 
Osanotto 
Osallistujalla täytyy olla seuran jäsenyys ja AKK:n kilpailijali-
senssi voimassa. Paikan päältä saa ostaa tutustumislisens-
sin 25€.  
 
Teknilliset säännöt 
 AKK sääntökirjan mukaan ainoana poikkeuksena on, että 
racing 2 ja saloon luokassa ovat renkaat 2017 sääntökirjan 
mukaan Hankook, Federal tai Nankang NS-2R. Liikenneva-
kuutus autoissa on pakollinen. 
 
Palkinnot 
Kauden 3 parasta Saloon teamia palkitaan, Racing luokan 3 
parasta palkitaan ja luokan muut 3 parasta palkitaan matka-
rahalla ja/tai stipendeillä.  
 
Tankkaus 
Tankkaus suoritetaan omalla tai erikseen sovitulla paikalla. 
Tankkauskertoja on oltava vähintään kaksi. Tankkauksen 
kestoaika 70 sekuntia. 
 
Kilpailujen kesto. 
Iltakilpailut kestävät 100 kierrosta tai enintään 3 tuntia ja lau-
antaina ajettavat kilpailut 2x100 kierrosta tai 2x3 tuntia tai 6 
tuntia.100:n kierroksen tai 3 tunnin kilpailussa voi olla vain 1 
kuljettaja ja 6 tunnin kilpailussa vähintään 2 kuljettajaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailut 2017 

29.04. Testipäivä  
29.04. MRT 100 Cup kilpailu 
09.05. MRT 100 Cup kilpailu  
31.05. MRT 100 Cup kilpailu 
27.06. MRT 100 Cup kilpailu 
25.07. MRT 100 Cup kilpailu 
23.08. MRT 100 Cup kilpailu 
19.09. MRT 100 Cup kilpailu 
07.10. MRT 100 Cup Finaali 3+3 tuntia 
Kaikki yllä olevat kilpailut ajetaan Alastaron Moottoriradalla 

Pistelasku 
Pisteet lasketaan luokittain erikseen sijoituksen mukaan.  

Endurance Cup 2017 pistelaskun mukaan. 

lmoittautuminen 

Kilpailuun ilmoittaudutaan MUT-Palvelun (www.mut-

palvelu.fi) kautta kilpailukohtaisesti viimeistään kaksi päi-

vää ennen kilpailua. Ilmoittautumismaksu 150 euroa on 

maksettava Momo Racing Team ry:n tilille kaksi päivää 

ennen kilpailua. Tili no: Fi2957136220018182. 

Kilpailupaikalla voi myös ilmoittautua. Lähtöruudut mää-

räytyvät portille tulojärjestyksen mukaan. 

Kilpailupaikalla peritään transponderimaksu 10 euroa. Kil-

pailupaikalla on mahdollisuus hankkia myös tutustumisli-

senssi (kertalisenssi) hintaan 25 euroa.  

Muistakaa seuran jäsenmaksu maksettuna. (25€) 

Talli illat joka tiistai 

16:00-19:00 

http://www.mut-palvelu.fi/
http://www.mut-palvelu.fi/
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Huhuja ja uutisia 

Automessin Teamin auto valmistuu maalis-

kuun aikana, Hannu kertoi että on sekunnin 

nopeampi kun viime vuonna. Hannu laittaa 

kaluston myyntiin kesän aikana. Ei Hannu kil-

pailemista lopeta, siirtyy keikkakuljettajaksi.  

Special Stage Motorsport alkaa ajatta-

maan myös toista autoa Endurance Cup 

kilpailuissa. Tarkoituksena on ajattaa 

nuoria karting kuljettajia. 

Cracy Racing vanha kilpuri meni viime vuon-

na huonoon kuntoon Alastaron kilpailussa, 

nyt on uusi entistä nopeampi Ford saatu lä-

hes ajokuntoon. Väri ainakin löytyy parem-

min nurmikolta. 

AR Teami palaa tänä vuonna ajamaan 

Endurance Cup kilpailuja.  

Saataisiko takana tuleva Ulvilalan pojat 

Camryllä myös viivalle? 

Joko tänä vuonna saadaan MRT:teen 

ikuisuus projekti viivalle. 
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NYT on halpa tilaisuus päästä hyvään autoon kä-
siksi ja aloittaa harrastus 

BMW takuu varma ja hyvä perus endurance au-
to halvalla lähtee… 

Heppojakin löytyy tarpeeksi meinaan 180 
hv.....eikä jää jalkoihin....ilta endu cupissa oltu 
autolla 5 parhaan joukossa … 

Auto on aika pensa pihi vekotin...autoon ei tarvi 
tehä muuta kuin lyödä käymään ja radalle .... 

3500 euroa....sää tämän ja tietenkin hyvän mie-
len 

 

                                 Kyselyt  

     X-Race Kari Sorola 050 5585848 
 

Myydään Ostetaan 

TRS PRO ENDURANCE turvavyöt nyt saatavilla!! Lantiovyön säätö keskilukon kii-
nikkeessä, äärettömän helppo ja nopea säätää kuljettajanvaihdon yhteydessä!!                 
Hinta alk. 215.00€ sis. 24% ALV. 
http://www.osatuontiracingshop.fi/…/trs-pro-endurance-turva…  

Laadukas TRS Kattoskooppi ilmanottoaukko! 
Soveltuu moniin käyttötarkoituksiin,  
Enduranceen, Ralliin, Radalle ym! 

Tekniset Tiedot: 

• Materiaali: Lasikuitu 

• Väri: Valkoinen,  

                 maalattavissa 

• Ulkomitta: 33x25cm 

• Sisämitta: 21x17cm 

• Sisäventtiilit: 2 kpl 

• Vedestä itsetyhjentyvä 

OSATUONTI RACING SHOP 

PUROKATU 9 

21200 RAISIO 

PUH. 0500-525342 

MYYNTI@OSATUONTIRACINGSHOP.FI  

Hinta 165,00 € 

http://www.osatuontiracingshop.fi/product/652/trs-pro-endurance-turvavyot-6-piste
mailto:myynti@osatuontiracingshop.fi
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                                              MRT ry Jäsenanomus    
                                    Anon Momo Racing Team ry:n jäsenyyttä  
Suku ja etunimet_____________________________________________________ 
Jakelu osoite       _____________________________________________________ 
Posti numero      ______________________ Toimipaikka _____________________ 
Hetu                     ______________________  Puhelin        _____________________ 
Sähköposti          ______________________  Sport id        _____________________ 
 
 

Päiväys _____________________________ Allekirjoitus _____________________ 
                                 
 Momo Racing Team ry                                                                               Jäsenmaksut 
 Salvumiehenkatu 4                                                                                     Nuoret   10 € 
 20320 Turku                                              www.mrt.fi                              Aikuiset  25 €       
 

Sykeröläisten perinteinen ajelutus 

22.6.2017 klo 10:00 alkaen 

12 kerta Alastaron mootto-

riradalla järjestetään Syke-

röläisten perinteinen ajelu-

tus Road Bikers moottori-

Ilmoittautumiset: 

Ekille sähköpostilla 

erkki.keskinen@keskiset.fi 

Puh. +358400781001 

Osoitelappu 


