
                                                                                                                                            

Pimeät Katuautoajot 1.2.2020 
 

Rallityyppinen ajoharjoitus-tapahtuma 

Siikajoki Motorsport Center, Klingsporintie 296, 92320 Siikajoki. 

Tapahtumassa ajetaan normaaleilla siviiliautoilla suljetulla tieosuudella rallityyppisesti 

erikoiskokeita. 

Osallistumisoikeus 

• Miehistöön kuuluu ”kuljettaja” ja ”kartanlukija” 

• Kuljettaja: 18 vuotta täyttänyt, voimassa oleva ajokortti. 

• Kartanlukija: Mikäli alaikäinen, niin kuljettajan oltava huoltaja. Muuten huoltajan kirjallinen 

suostumus. Autossa ei saa olla matkustajia. 

Ajettavat luokat 

Tapahtumassa ajetaan normaaleilla siviiliautoilla. 

1. luokka Naiset  vetotapa vapaa 

2. luokka Etuveto 

3. luokka Takaveto 

4. luokka Neliveto 

Tekniikka 

• Ajoneuvojen oltava normaaleja siviiliautoja, joissa ei ole kilpailukäyttöön suunniteltuja 

varusteita. 

• Autojen oltava tieliikennemääräysten mukaisia ja katsastettuja. 

• Jos autoon on tehty muutoksia, ne pitää olla hyväksytty katsastuksessa. 

• Liikennevakuutus oltava voimassa. 

• Vähintään 3-pistevyöt molemmille osallistujille. 

• Autot katsastetaan ennen lähtöä, viimeistään lähtöjonossa. 

• Katsastuksessa painotetaan turvavarusteiden käyttöä ja autojen tieliikennekelpoisuutta. 

Renkaat 

• Vapaasti Suomessa myynnissä olevat tieliikenneasetuksen mukaiset renkaat. 

• Renkaiden oltava kyseiseen autoon suunniteltu kooltaan. 

• Kaikenlainen renkaiden jälkikäsittely ja muokkaaminen kielletty. 

• Rallirenkaiden runko kielletty. 

• Renkaissa oltava ilmatäyte. 

Kuljettajan ja kartanlukijan pakolliset varusteet 

• Kilpailukäyttöön hyväksytty kypärä tai tieliikennekäyttöön hyväksytty moottoripyöräkypärä. 

• Nahkakengät 

Kuljettajan ja kartanlukijan suositeltavat varusteet 

• Kaula-/niskatuen käyttö. 

• Kuljettajalla hanskat. 

• Ajopuvut. 



                                                                                                                                            
 

Ajo tapahtumassa 

• Tapahtumassa ajetaan 4 erikoiskoetta, joiden yhteenlaskettu matka on n. 14 km. 

• Reitti kulkee suljetulla jäädytetyllä rata-alueella/tiellä. 

• Tapahtumassa ajetaan järjestäjän määrittämää reittiä pitkin turvallista ajonopeutta ja -tapaa 

noudattaen. 

• Reitille lähdetään numerojärjestyksessä yhden (1) minuutin välein lähtövaloilla. 

• Maalintulon jälkeen on hidastettava vauhtia ja pysähdyttävä ehdottomasti STOP-merkille. 

• Mikäli huomataan, että kuljettaja ei pysähdy STOP-merkille, niin järjestäjällä on oikeus 

keskeyttää kyseisen parin ajot tapahtumassa. 

• Ajetun erikoiskokeen jälkeen pari siirtyy odottamaan varikolle seuraavaa ajoa. 

• Mikäli samalla autolla ajaa kaksi eri kuljettajaa, niin järjestäjä pyrkii laatimaan 

lähtöjärjestyksen siten, että se on mahdollista. 

• Tapahtumassa on ehdottomasti noudatettava kaikkia järjestäjän turvallisuusohjeita, 

ajotapasuosituksia ja muita määräyksiä. 

• Ajo tapahtumassa tapahtuu kokonaisuudessaan osallistujien omalla vastuulla! 

• Kuljettajapari sitoutuu vastuuvapauslomakkeen allekirjoituksella noudattamaan järjestäjän 

ohjeita ja tapahtuman sääntöjä, sekä vakuuttaa auton olevan katsastettu ja 

liikennevakuutuksen olevan voimassa. 

Ilmoittautuminen 

• Ilmoittautuminen päättyy 30.1.2020 klo 21. (tai aiemmin, jos 40 paria tulee täyteen) 

• Katuautoajoon otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 40 paria. 

• Ilmoittautuminen: https://www.speedybros.fi/katuautoajot/ 

• Tai ongelmien sattuessa: seppo.vainikainen00@gmail.com tai 040-5905491. 

• Autourheiluseuran jäsenyys ei pakollista. 

Ilmoittautuessa annettavat tiedot 

• Ilmoittajan sähköpostiosoite 

• Kuljettajan nimi + autourheiluseura, jos on jäsen 

• Kartanlukijan nimi + autourheiluseura, jos on jäsen 

• Auton merkki ja malli 

• Ajettava luokka 

Jälki-ilmoittautuminen mahdollista, mikäli 40 paria ei tule täyteen. 

Jälki-ilmoittautumiset ja peruutukset: Seppo Vainikainen 040-5905491 

Lähtöluettelo 

• Lähtöluettelo ja tapahtumaohjeet julkaistaan 31.1.2020. www.speedybros.fi 

Osallistumismaksu 

• Osallistumismaksu 20 € / pari 

• Maksetaan paikan päällä käteisellä. 

Tapahtuman järjestää Speedy Bros Racing ry. 

Tapahtuman järjestäjä ottaa AKK:n sporttiturva-tapahtumavakuutuksen. 
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