
Piston-Cup 2019 säännöt  
 

Piston-Cup on Rauman Urheiluautoilijat ry:n jäsenille tarkoitettu yhdessä olemisen ja tekemisen  

tapahtuma, ”pilke silmäkulmassa” ajettava jäsentenvälinen viiden harjoitusajotapahtuman sarja. Tänä 

vuonna Piston Cup ajetaan ensimmäistä kertaa yhdessä ja yhteistyössä Satakunnan Urheiluautoilijat ry:n 

kanssa. Tapahtumapaikkoina vuorottelevat Koivuniemen ja Hangassuon JM-radat. 

 

Suljettu tapahtuma 
Tapahtuma on suljettu, ja osanotto on sallittu ainoastaan Rauman ja Satakunnan Urheiluautoilijat -seurojen 

hyväksytyille jäsenille. Yleisöltä ei peritä pääsymaksua. 

Kaikkien osallistujien on noudatettava tapahtumajohtajan, lähettäjän ja muiden toimitsijoiden ohjeita ja 

määräyksiä.  

 

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen alkaa tapahtumapäivänä (torstaisin klo 17, lauantaina klo 11) toimistoon. Osallistuminen 

tapahtumaan omalla vastuulla, alle 18-vuotiaalla on oltava vastuullinen huoltaja paikalla.  

 

Osallistumismaksu  
 15€ / osakilpailu / kuljettaja 

 

Palkitsemiset  
Osallistumismaksuilla kerätyt varat käytetään Piston-Cup sarjan päätöstapahtumaan, joka järjestetään 

viimeisen tapahtuman jälkeen Eurajoen Verkkokarissa, Lahdenperässä. Kaikkien Piston-Cupiin 

osallistuneiden kuljettajien ja toimitsijoiden kesken arvotaan 100€ arvoinen S-ryhmän lahjakortti. 

 

Kuljettajat 
Jokaisen osallistujan on oltava iältään vähintään 13 vuotta, eivätkä tätä nuoremmat saa ajaa tapahtumassa. 

Samalla autolla voi ajaa useampi kuljettaja. Autossa ei saa olla kuljettajan lisäksi muita matkustajia. 

 

Ajotapa ja tulokset  
Sprint-tyyppinen ajosuoritus, jossa ajetaan tapahtumanjohtajan määrittelemä reitti. Lippu- tai 

valolähetyksellä kaksi ajokertaa/kuljettaja, 1-3km reitillä, ajanotto. Tapahtumasta ei julkaista tuloksia, eikä 

jaeta palkintoja. 

 

Harjoittelu ja testaus 
Tapahtumapäivänä on harjoittelu kielletty kokonaan ja testaaminen sallittu ainoastaan radan 

asfalttiosuuksilla, ei missään tapauksessa varikolla tai muualla radan ulkopuolella. Testaaminen on 

lopetettava 2 tuntia ennen kilpailun alkua. 

 

Autot ja renkaat  
Kaikki kilpa-autot hyväksytään. Autossa on oltava ryhmänsä mukaiset turvavarusteet. Päävirtakatkaisija on 

pakollinen jokaisessa autossa. Rikkinäisellä autolla ajo on kielletty. Renkaat vapaat.  



Tapahtumajohtajan ja/tai katsastuspäällikön katsoessa auton olevan puutteellinen turvavarusteiltaan tai 

muuten vaarallinen kuljettajalle, toimitsijoille tai yleisölle, voivat he estää kyseisen auton osallistumisen 

tapahtumaan. 

 

Ajovarusteet 
Kypärä ja ajopuku pakolliset, muitakin varusteita suositellaan käytettäväksi. 

  

Varikkopaikka 
Jokaisella varikkopaikalla on oltava voimassa oleva sammutin/kilpa-auto. Nestevuotojen pääsy maastoon 

on estettävä suojamatolla tai vastaavalla. Varikkopaikka on pidettävä siistinä ja poistuttaessa jätettävä 

siistiksi.  

 

Tapahtumapäivät 2019 
torstai 9.5. Hangassuo 

torstai 30.5. Koivuniemi  

torstai 13.6. Hangassuo  

torstai 11.7. Koivuniemi 

torstai 15.8. Hangassuo  

lauantai 5.10. Koivuniemi 

  

 Muutokset tapahtumapäiviin mahdollisia, ja niistä pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin etukäteen. Jokaisen 

tapahtuman yhteydessä noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi ko. radan sääntöjä. 

 

Tervetuloa! 

 

Lisätiedot: 

Tita Siitonen, sihteeri, Rauman UA 

tita.anttila@gmail.com, puh. 050 4682536 
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