
RauUA:n TALVIENSKA  2016 

 

 

Kolmetuntinen harjoitus ajetaan joukkueittain Koivuniemen rata-alueella klo 12 alkaen (joukkueet 

paikalla viimeistään 11.00) 

 

Harjoituspäivät: sunnuntai 14.2. 

   lauantaina 20.2. 

   lauantaina 27.2. 

 

Päämääränä on oppia liukkaankelin salat, kehittyä turvalliseksi tielläliikkujaksi sekä pitää hauskaa. 

Tarkoitus on edetä mahdollisimman monta kierrosta harjoituksen aikana osumatta penkkoihin tai 

muiden autoihin! 

 

Harjoittelurata (noin 1-2 km)pyritään tekemään niin että autojen nopeus on max 50 km/h. 

Rata suunnitellaan niin, että ohituspaikka löytyy, esim. kaksi kaistaa 

 

Kaikenlainen töniminen, kiilaaminen, oikaisu, koheltaminen ym. rötöstely johtaa mustaan lippuun 

ja tunteiden jäähdyttelyyn varikolla. Koska autoja on paljon radalla ja ohittaminen vaikeaa on 

nopeampi päästettävä suosiolla ohi. Kun toisen auton keula on etuoven tasalla, tulee se päästää 

esteettä ohi. Ajotapaa valvotaan ja rikkeestä seuraa rangaistus. 

 

Toistuvista kosketuksista toiseen ajokkiin ja oikaisuista seuraa musta-valkoinen lippu, eli 

STOP&GO -rangaistus. Jos sama kuljettaja saa toisen mustavalkoisen lipun ko. kuljettajan ajot 

päättyy siihen. 

Tarvittaessa harjoitus keskeytetään näyttämällä punaista lippua. Silloin koko letka ajaa hitaasti 

lähtöalueelle ja pysähtyy. Punaisella ohittaminen on kielletty, eli pidetään järjestys. 

Sininen lippu taas tarkoittaa: päästä ohi ! 

 

Varikkoalueella nopeus max. 5 km/h, ja ylinopeudesta rangaistaan 10 min 

pysähdyksellä! Kuljettajan vaihto tapahtuu varikolla RAUHALLISESTI. 

 

Hinurin ollessa radalla noudatettava erityistä varovaisuutta, eikä liikkuvaa hinuria saa ohittaa. 

Tarvittaessa kuljettajat auttavat toisensa penkasta ja harjoitus jatkuu sen jälkeen. 

 

Ennen harjoitusta järjestetään aika-ajo, jolla ratkaistaan lähtöjärjestys, jos joukkueita on enemmän 

kuin 10.  Aika-ajoon osallistuu ensimmäisenä ajovuorossa oleva kuljettaja. Aika-ajo 1 min välein 

lähtö, yksi kierros.  

 

Kierrokset lasketaan ja ajetut kierrokset julkaistaan harjoituksen loputtua. 

Harjoituksen ylituomarit päättävät kaikesta, eikä päätöksistä voi valittaa. 

 

Jokaisessa joukkueessa on oltava vähintään kolme kuljettajaa. Kuljettajalla 

pitää olla oikeesti ajokokemusta sekä alle 18-vuotiailla huoltajan kirjallinen lupa osallistua ajoon. 

Joukkueesta yhden pitää olla jäsen, nuorisotiimeillä joukkueen johtajana seuran jäsen. 

Jokainen varmistaa allekirjoituksellaan toimivansa omalla vastuulla. 

 

Harjoituksessa käytettävät autot: Etu tai takavetoinen normaali henkilö tai 

pakettiauto varustettuna tieliikennekelpoisilla talvirenkailla (eli normaali 

nastoitus) ja ilman tasauspyörästön lukkoa. 

Neliveto sekä luistonestojärjestelmät on kielletty. Tehokas äänenvaimennus 

on pakollinen. 



 

Autossa tulee olla selvästi merkitty tukeva hinaussilmukka molemmissa 

päissä. Vetokoukku pitää poistaa. Kuljettajalla on oltava alkuperäinen 

istuin (niskatuellinen) tai ns. kilpaistuin, sekä vähintään kolmen pisteen 

turvavyö. Muut istuimet saa poistaa. 

 

Kuljettajalla tulee olla kypärä sekä palamattomat ajohanskat (esim. nahkaa). 

Paloturvallisuussyistä suositellaan sisustuksen poistamista, lukuun ottamatta kuljettajan ovea ja 

kojelautaa. 

 

Ajovalot ja etuvilkut on poistettava, takavalot on teipattava niin, ettei niiden rikkoutuessa putoa 

sirpaleita radalle. Vähintään yhden jarruvalon on toimittava koko ajan. Kaikki nestevuodot ovat 

kiellettyjä. Autot on varustettava takasivuikkunaan selkeästi merkityllä numerolla. 

Numerot jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Jokaisella autokunnalla tulee olla pahvi tai öljynimumatto varikolla olevien 

autojen alla. Varikkopaikalla tulee olla tulensammutin min 2kg. 

Joukkue on velvollinen keräämään roskansa ja autosta irronneet osat tapahtuman jälkeen. 

Kuljettajan sivuikkunaan sisäpuolelle läpinäkyvä kalvo tai teippi. 

Valmistaudu siihen että, auto on myytävä hintaan 250€, jos joku haluaa sen ostaa. 

 

Osallistumismaksu 50 e / joukkue / harjoituskerta. 

Mikäli joukkueessa kaikki ovat RauUA:n jäseniä on harjoitus joukkueelle ilmainen.  

 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä harjoituskerrat joihin joukkue osallistuu kyseisellä 

ilmoittautumisella, joukkueen nimi ja vähintään joukkueenjohtaja. 

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen harjoituskertaa. 

 

Ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostilla louttisa@dnainternet.net 

 

 

Jos jokin askarruttaa, KYSY,  älä luule 

(Samuli 044 – 533 6909) 

 

 

Tervetuloa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöt päivitetty 21.1.2016 

mailto:louttisa@dnainternet.net

