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ROAD RACING SM-SARJA 2019
Kesäkuun alussa pyörähtää käyntiin kotimaisen ratamoottoripyöräilyn, eli Road Racingin Suomen- Mestaruussarja 2019.
Syksyllä asetimme tavoitteen, että Road Racingin SM-sarjalle tulee saada yhteinen, SM- osakilpailuiden jatkuvuuden takaava ja mahdollistava
markkinointi-/järjestely organisaatio. Osakilpailuja tähänkin saakka järjestäneet kerhot Helsinki Racing Club ry, Motopark Racing Club ry ja West
Coast Racing Club ry perustivat yhteisen yrityksen Road Racing SM-sarjan taustalle, jonka kautta tulevaisuuden tavoitteita lähdetään askel kerrallaan rakentamaan.
Missionamme on kehittää suomalaisen ratamoottoripyöräilyn, Road Racingin, tunnettuutta ja mahdollistaa SM sarjan järjestäminen myös tulevaisuudessa, yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa. Erittäin tärkeässä roolissa on myös SRRA ry (Suomen Road Race Ajajat), jonka kanssa viime
kaudella hyvin alkanut yhteistyö syvenee vielä entisestään tälle ja tuleville kausille.
Road Racing SM-sarjan pääyhteistyökumppaneina kaudella 2019 ovat HUOLLOX OY ja MP20 MESSUT sekä muitakin yhteistyökuvioita on useita
vireillä. Tämä takaa meille sen, että saamme kasaan sellaisen kausipaketin, jonka haluamme tarjota niin yleisölle, kilpailijoille kuin yhteistyökumppaneillemme kauden aikana.
Suomalaisella ratamoottoripyöräilyllä menee kilpailullisesti hyvin. Kilpailija- ja harrastajakunta on runsas ja laadukas sekä kilpailut ovat tiukkoja aina
ruutulipulle saakka. Pyrimme saavuttamaan uutta nousua lajin suhteen, sekä sarja kokonaisuutena, että kilpailutapahtumien osalta. Tavoitteenamme on tämän pienen kausioppaan lisäksi tuottaa sisältöä sähköisiin kanaviin jo kauden alusta lähtien, kun SM-sarja käynnistyy Motoparkin radalla
8.-9.6. viikonloppuna. Samana viikonloppuna taistellaan myös 2 osakilpailua sisältävän PM-sarjan ensimmäisistä pisteistä.
Road Racing SM sarjan nettisivut löytyvät osoitteesta www.roadracingsm.fi ja sivuille kootaan kattava paketti kilpailuviikonlopuista, taustatietoineen. Ajankohtaisista asioista tiedotamme myös facebook sivuilla: Road racing SM-sarja

SM-OSAKILPAILUT 2019
MOTOPARK 1/2, 8.-9.6.2019
RATAESITTELY
Motopark on ainoa moottorirata Itä-Suomessa sekä ainoa Suomen moottoriradoista, jossa on
korkeuseroja. Monet kuljettajat pitävät rataa Suomen mielenkiintoisimpana ratana juuri korkeuserojen ja sokean mutkan takia. Radan pituus on 3516 metriä. Rataennätys Kari Vehniäinen 1:24.449,
Superbike, 31.8.2008.
Motopark sijaitsee Pieksämäellä tien 459 varrella, 25 km päässä Juvalta ja 35 km päässä Pieksämäeltä. Matkaa Helsinkiin on reilut 280 km, Turkuun 420 km, Tampereelle 270 km ja Ouluun 400 km.
Kilpailun järjestää Motopark Racing Club ry.
Kilpailun jännittävimmät hetket käydään pääsääntöisesti radan takalenkillä. Takalenkin penkereellä sijaitsevasta katsomosta on upeat näkymät
radan mielenkiintoisimpiin mutkiin, suorastaan aitiopaikat!
Katsojia palvelevat rataravintola sekä 2 kioskia.
Radan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Motomajat tarjoaa edullista mökkimajoitusta sekä teltta- ja asuntovaunupaikkoja. Aamun tullen rataravintolassa tarjotaan maukasta aamiaista.

KEMORA, 29.-30.6.2019
RATAESITTELY
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 erinomaisessa kunnossa! Rataennätys Kari Vehniäinen 1:07,583,
Superbike, 11.7.2010.

Uutena palveluna yleisölle tuotamme kilpailupaikoille isot Led-näytöt, jotka tarjoavat reaaliaikaista tulospalvelua kilpailun seuraamisen helpottamiseksi. Tarjoamme yleisölle myös hieman extraa erilaisten teemojen myötä kauden kilpailuviikonloppuina. Suunnitelmissa on muun muassa päästää
moottoripyörillä paikalle saapuvat kiertämään rataa ”oppaiden” kanssa lauantai päivän päätteeksi, jotta hekin saavat itse kokea radan kiemurat ja
haasteet.

Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelissä, 70 km päässä Kokkolasta. Matkaa Helsinkiin on noin 430km, Turkuun 400 km, Tampereelle 250 km ja
Ouluun 240 km.

Kilpailijoille haluamme tuoda uutta lisäarvoa yhteisellä kilpailumarkkinoinnilla, sekä näkyvyyttä luokkakohtaisilla kuljettajasivuilla.

Kilpailun järjestää West Coast Racing Club ry / Road Racing SM-sarja

TERVETULOA KISOIHIN, ROAD RACING ON PARASTA PAIKAN PÄÄLLÄ…

Rata-alueella on 3000 istumapaikan katettu katsomo, varikkokatsomo 1000 hengelle sekä varikkoboxit. Huoltorakennuksesta löytyy suihkutilat
miehille ja naisille, WC:t ja lastenhoitopiste. Rata-alueella tapahtumissa palvelee rata-ravintola, josta on tilattavien annosten ja pikkupurtavan lisäksi
saatavilla myös lounasta. Kemoran lähialueilta löytyy majoitusvaihtoehtoja pienemmille ja isommille ryhmille moneen makuun, tarjolla on mm. mökkimajoitusta ja hotellitasoista majoitusta useammissakin kohteissa.

Terveisin
Road Racing Promotion Finland Oy
Mika Mäkinen

AUTO24RING, VIRO 13.-14.7.2019

SM-SARJAN KILPAILULUOKAT
SUPERBIKE, SM LUOKKA

Superbike-luokassa säännöstön mukaan pyörän tulee perustua sarjatuotantoiseen moottoripyörään. Tonnisten moottoripyörien numerokilven
on oltava keltainen ja numeroiden mustat. Alaikäraja Superbike luokan
kilpailuun on 18 vuotta.

SUPERSTOCK 600, SM LUOKKA

Moottoripyörät perustuvat sarjatuotantoisiin katupyöriin ja ne tulee säilyttää ulkoisilta muodoiltaan alkuperäisen pyörän mukaisina. Numerokilpien väri on keltainen ja numerot mustat. Alaikäraja luokan kilpailuun on
16 vuotta.

FIN SUPERSPORT 300, KANSALLINEN LUOKKA

SSP 300 luokka on tarkoitettu erikseen luokkaan määritettyjen sarjavalmisteisten katumoottoripyöriin perustuvien moottoripyörien kilpaluokaksi. Alaikäraja FIN Supersport 300 luokan kilpailuun on 13 vuotta.

FIN MORIWAKI CUP, KANSALLINEN LUOKKA

Hyvä nuoriso / junioriluokka, jossa kilpailuissa käytettävä perustuu
tehtaan tekemään runkoon ja Hondan 250cc 4-T moottoriin. Alaikäraja
12 vuotta, ei yläikärajaa.

SIVUVAUNUT, SUOMEN CUP LUOKKA

RETRO SUPERBIKE, KANSALLINEN LUOKKA

MINIGP, SUOMEN CUP LUOKKA

JOKAMIESLUOKKA, KANSALLINEN LUOKKA

Sivuvaunuissa kilpaillaan erikois valmisteisilla kolmipyöräisillä ajopeleillä. Ajajan minimi-ikä on 18 vuotta, mutta kyytiin pääsee jo 16-vuotiaana.

MiniGP luokassa kilpaillaan tehdas tekoisilla mini kokoisilla HONDA
NSF100 kilpureilla, joissa on 100cc 4-tahti moottori. Ikäraja aloittelevalle
kuljettajalle on 8 vuotta ja jatkaa saa aina 14 vuotiaaksi asti.

Vanhempien Superbike pyörien nostalgista värinää tarjoillaan uudessa
Retro Superbike -luokassa. Sallitut moottoripyörät ovat vuonna 1999 tai
sitä ennen olevat moottoripyörämallit.
Luokan kilpailuihin saa osallistua vain sellainen ajaja, joka ei aja kilpaa
missään muussa Road Racing-luokassa. Kalusto on hyvin moni kirjavaa
ja kuutiotilavuus on vapaa.

RATAESITTELY
auto24ring on Viron ainoa autoille ja moottoripyörille tarkoitettu moottorirata. Radalla on mahdollista kilpailla neljällä eripituisella ja muotoisella reitillä, joista pisin on 3200 metriä. Rataennätys Hannes Soomer 1:14,185, Superbike, 8.7.2017.
Auto24ring sijaitsee Via Baltican varrella 8 km Pärnun keskustasta, 128 km Tallinnasta sekä 213 km päässä Helsingistä.
Kilpailun järjestää Motopark Racing Club ry / Road Racing SM-sarja
Pärnu, jonka välittömässä läheisyydessä rata sijaitsee, on Viron neljänneksi suurin kaupunki. Pärnun kautta kulkee Via Baltica tie, joten liikenneyhteydet kaupunkiin ovat erinomaiset. Pärnussa on erinomaisen hyvät majoitus mahdollisuudet, puhumattakaan kaupungin ravintola tarjonnasta.
Pärnun hiekkaranta on kaupungin eräs kuuluisimmista nähtävyyksistä ja siellä vierailee vuosittain lukuisa määrä matkailijoita.

ALASTARO, 27.-28.7.2019
RATAESITTELY
Alastaro Circuit on monipuolinen moottoriurheilukeskus Etelä-Suomessa. Keskeisen sijaintinsa ansiosta siitä
on kehittynyt suosittu testi- ja kilparata monenlaiselle moottoriurheilutoiminnalle. Radan pituus 2850 metriä.
Rataennätys Eeki Kuparinen 1.17.049, Superbike, 05.08.2018.
Alastaro Circuit sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Etelä-Suomen suurimmista kaupungeista, kantatien 41 (Turku-Nokia) varrella.. Matkaa
yhteen Suomen arvostetuimpaan moottoriurheilukeskuksen kertyy Helsingistä 160 km, Turusta 65 km, Tampereelta 95 km ja Porista 90 kilometriä.
Kilpailun järjestää West Coast Racing Club ry
Alastaron moottorirata tarjoaa ihanteelliset olosuhteet usealle eri lajille. Varikkoalueet on mitoitettu n. 300 autokunnalle ja alueella on paikoitustilaa
tuhansille autoille. Alueen välittömässä läheisyydessä on useita eri majoitusvaihtoehtoja sekä rata-alueella palvelee kaksi ravintolaa ja kioski.

MOTOPARK 2/2, 17.-18.8.2019
KILPAILUN ESITTELY
SM-sarjan kauden päätösosakilpailu kokoaa kuljettajat mittelemään sarjataulukon lukitsevaan
kilpailuviikonloppuun Virtasalmelle. Piste-erojen loppukirissä ratkotaan luokkien mestarit ja tämä
adrenaliiniannos tarjoillaan Motoparkin haastavalla, korkeuseroilla maustetulla nopealla radalla
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Kilpailun järjestää Helsinki Racing Club ry.
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MP 20 MOOTTORIPYÖRÄMESSUT

31.1.–2.2.2020
Yhteistyössä:
TEKNINEN KAUPPA
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