
YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU  
(jäsenasiat, kilpailijalisenssit,  
katsastuskortit) 
Toimiston aukioloajat: 
ma–pe klo 8.30–16.30
Jenni Kuisma 
puh. 050 361 6456
Timo Lampinen 
puh. 040 847 0155
lisenssit@autourheilu.fi

RALLI, RALLISPRINT,  
HISTORIC 
Henrik Frank 
Lajipäällikkö 
puh. 040 534 9977 
henrik.frank@autourheilu.fi

KARTING, RATA-AJO,  
DIGITAALINEN AUTOURHEILU 
Henri Karjalainen 
Lajipäällikkö 
puh. 050 546 0500
henri.karjalainen@autourheilu.fi

JOKAMIEHENLUOKKA,  
RALLICROSS,  
CROSSKART, JÄÄRATA
Juho Ketonen 
Lajipäällikkö 
puh. 050 566 5577 
juho.ketonen@autourheilu.fi

PIENOISAUTOILU, OFF ROAD, 
DRAG RACE, AL-LAJIT, KOULU-
TUSTOIMINTA, ALUETOIMINTA 
Mia Vihavainen
Lajikoordinaattori
puh. 050 528 3022
mia.vihavainen@autourheilu.fi

TEKNIIKKA,  
AUTOSUUNNISTUS 
Iiro Palmi 
Lajipäällikkö 
puh. 050 347 5177
iiro.palmi@autourheilu.fi

DRIFTING
Teppo Laukkanen
Lajiyhdyshenkilö 
puh. 044 030 3066
teppo.laukkanen@autourheilu.fi

VALMENNUS- JA  
MAAJOUKKUETOIMINTA
Tuomo Nikkola
Valmennuspäällikkö 
puh. 0400 425 850
tuomo.nikkola@autourheilu.fi

HALLINTO 
Riku Bitter
Toimitusjohtaja
puh. 0400 564 255
riku.bitter@autourheilu.fi

Anssi Kannas 
Pääsihteeri 
puh. 050 300 1244
anssi.kannas@autourheilu.fi

SEURAA KANAVIAMME:
www.autourheilu.fi
facebook.com/AKKMotorsport
Twitter.com/AKKMotorsport

TIEDOTTAAAKK-MOTORSPORT RY
Kellokukantie 7
01300 Vantaa

DIGITAALINEN 
AUTOURHEILU

Digital Ralli Cup
Digital Ralli Cup on syystalvella 2022 
ajettava AKK:n virallinen arvosar-
ja. Sarja ajetaan Richard Burns Rally 
-pelillä, RallySimFans.hu -pluginia ja 
NGP7-fysiikkamodia käyttäen.

Sarjaan on ennakkoilmoittautumi-
nen ja tarvitaan kilpailijalisenssi. Sar-
jaan ja ralleihin voi osallistua myös 
kesken kauden jälki-ilmoittautuen. 

Sarjassa ajetaan Rally2/R5-luoki-
tuksen ralliautoilla. Auto valitaan il-
moittautumisen yhteydessä, ja autoa 
ei saa vaihtaa kesken kauden.

Kilpailukalenteri
1. Osakilpailu  9.–11.9.2022
2. Osakilpailu  23.–25.9.2022
3. Osakilpailu  7.–9.10.2022
4. Osakilpailu  21.–23.10.2022
5. Osakilpailu  4.–6.11.2022
6. Osakilpailu  18.–20.11.2022

Osakilpailuista kaksi ajetaan as-
faltilla, kaksi soralla ja kaksi lumel-
la. Tiekirjat julkaistaan aina kisavii-
kon maanantaina. Osakilpailut voi 
ajaa kisaviikon perjantain klo 00:00 
ja sunnuntain klo 23:59 välillä ja niis-
sä ajetaan 80–120 erikoiskoekilomet-
riä yhdellä kertaa lävitse. 

Sarjan lisätiedot:
www.simracing.fi (valitse sivuilta sar-
jat, Richard Burns Rally ja Digital Ralli 
Cup 2022) sekä FiSRA:n Discord -ka-
navalta.

JOKAMIEHENLUOKKA
SM ja Seniorimestaruus 
-kilpailujen haku
JM SM 2024 -kilpailuiden haku on 
avoinna 1.9–30.9.2022. 

JM SM Yleinen 2024 -kilpailun jär-
jestävä alue on alue 3.

Samalla haetaan järjestäjää kan-
salliselle JM Seniorimestaruus -kil-
pailulle kaudelle 2023, hakuaika 1.9.–
30.9.2022.

KARTING
KZ2-luokan ”kerrasta poikki” 
-SM-kilpailu Porin Syyspäräyksen 
yhteydessä
KZ2-luokassa ajetaan lauantaina 
24.9.2022 ”kerrasta poikki” Suomen 
mestaruudesta. Ilmoittautuminen ja 
kilpailun säännöt löytyvät KITI:stä, 
Syyspäräys KZ2 SM 2022.

RALLI
Rallin turvatarkkailijoiden, tuoma-
riston puheenjohtajien ja kilpailu-
konsulttien 2023–2024 haku

Turvatarkkailijoiden ensisijainen teh-
tävä on toimia yhteistyössä kilpailu-
järjestäjien kanssa kilpailujen turvalli-
seen toteutukseen liittyvissä asioissa. 

Tuomariston puheenjohtajan teh-
tävänä on valvoa yhdessä kilpailuun 
nimettyjen tuomareiden kanssa, et-
tä kilpailussa noudatetaan sääntöjä 
niin kilpailijoiden, kuin kilpailujärjes-
täjän toimesta.

Kansallisiin, arvosarjojen ulkopuoli-
siin kilpailuihin lajiliitto nimeää kilpai-
lukonsultin, jonka tehtävänä on yh-
dessä järjestäjän kanssa löytää sopiva 
tapa kilpailun toteutukselle ja varmis-
taa, että kilpailu toteutetaan turval-
lisesti ja vallitsevien sääntöjen mu-
kaisesti.

Tehtäviin haetaan vapaamuotoi-
sella hakemuksella 23.9. mennessä. 
Hakemuksesta tulee ilmetä perus-
tietojen lisäksi oma lajikokemus (toi-
mitsija/kilpailija) sekä lisenssitiedot. 
Turvatarkkailijoille kilpailijakokemus 
on eduksi.

Kausien 2020–2022 aikana näissä 
tehtävissä toimineiden tulee myös 
osallistua hakuprosessiin, jos tehtä-
vässä on halua jatkaa. 

Lisätiedot ja vapaamuotoiset hake-
mukset (23.9. mennessä): Lajipäällik-
kö Henrik Frank, henrik.frank@autour-
heilu.fi tai 040 534 9977.

F-Cupin luokkajako uudistuu
Kauden 2022 kokemusten ja toteu-
tetun kyselyn pohjalta on päätetty 
F-Cupin uudesta luokkajaosta. Uusi 

rakenne pidetään voimassa vähintään 
kaudet 2023 ja 2024.
Kaudella 2023 F-Cupissa kilpaillaan 
seuraavista mestaruuksista:

 • F-Nuotti
 • F-Yleinen
 • F-Seniorit
 • F-Juniorit
 • Neliveto

Rally Trophy tulee siirtymään ajet-
tavaksi toisen sarjan yhteydessä.

Mestaruussarjojen alla (pl. Nelivetoi-
set) tullaan kilpailemaan kolmessa 
eri luokassa, seuraavalla luokkajaolla:

 • F ja Pro F alle 1850cc
 • F ja Pro F yli 1850cc, enintään 

2400cc
 • F ja Pro F yli 2400cc

Lopulliset sarjasäännöt valmistellaan 
elo-syyskuun aikana ja ne julkaistaan 
ennen kauden 2022 päättymistä.

Lisätiedot: Lajipäällikkö Henrik 
Frank, etunimi.sukunimi@autourhei-
lu.fi, 040-5349977.

RALLISPRINT
Rallisprintin tuomariston puheen-
johtajien, tuomareiden ja kilpailu-
konsulttien 2023–2024 haku

Tuomariston puheenjohtajan tehtävä-
nä on yhdessä kilpailun tuomariston 
kanssa valvoa, että kilpailussa nouda-
tetaan sääntöjä niin kilpailijoiden kuin 
kilpailun järjestäjän toimesta.

Kansallisiin, arvosarjojen ulkopuoli-
siin kilpailuihin nimetään AKK:n toi-
mesta kilpailukonsultti, jonka tehtä-
vänä on yhdessä järjestäjän kanssa 
löytää sopiva tapa kilpailun toteu-
tukselle sekä varmistaa, että kilpai-
lu toteutetaan turvallisesti ja vallit-
sevien sääntöjen puitteissa.

Tehtäviin haetaan vapaamuotoi-
sella hakemuksella 23.9. mennessä. 
Hakemuksesta tulee ilmetä perustie-
tojen lisäksi oma lajikokemus (toimit-
sija/kilpailija) sekä lisenssitiedot. Ha-
kijoilta edellytetään joko nopeuden tai 
rallin voimassaolevaa päätoimitsijali-
senssiä (1- tai 2-taso).

Kausien 2020–2022 aikana näissä 
tehtävissä toimineiden tulee myös 

osallistua hakuprosessiin, jos tehtä-
vässä on halua jatkaa. 

Lisätiedot ja vapaamuotoiset hake-
mukset (23.9. mennessä): Lajipäällik-
kö Henrik Frank, etunimi.sukunimi@
autourheilu.fi tai 040 534 9977.

Rallisprint-kauden päätöstilaisuus
Rallisprint-kauden päätöstilaisuus 
järjestetään lauantaina 24.9. Leppä-
virralla, Hyvinvointi- ja liikuntakes-
kus Vesileppiksessä klo 20.00 alkaen.
Illalliskortti tilaisuuteen 29,-/hlö (lap-
set 4–12v. – 50%).

Majoitus Vesileppiksessä:
 • 120 €/2 hh/vrk
 • 90 €/1 hh/vrk
 • 25 €/lapsen lisävuode/vrk
 • Sisältää majoituksen aamiaisel-

la sekä kylpylän ja kuntosalin va-
paan käytön sekä pääsylipun la 
24.9. illan esiintyjän keikalle (K-
18) Aikakone.

Huone- ja illalliskorttivaraukset myyn-
ti@vesileppis.fi  tai 029 1700 170
Merkillä: Rallisprintin SM-sarjan ja 
Aurora Sprint Asfalttisarjan päätös-
tilaisuus.

Sunnuntaina 25.9. klo 10.00 Vesilep-
piksessä avoin keskustelutilaisuus la-
jista ja sen tulevaisuudesta.

RATA-AJO
Sampler Day 29.–30.9.2022 
Alastaro Circuit

Ratakaudesta 2023 kiinnostuneille. Ti-
laisuudessa on mahdollisuus testata 
TCR-autoa, Porsche GT3:sta, Legends- 
ja V1600 -luokan autoja. Ajotilaisuudet 
varataan ennakkoon. Lisäksi kyydityk-
siä BMW Xtreme tai V8 Thunder Ca-
maro -autoilla. Katso lisätiedot ohei-
sesta ilmoituksesta ja kysy lisää: TCR 
promoottori Mika Heinonen, 045 7730 
5990, mika.heinonen@autourheilu.fi.

FLYING FINN -VALMENNUSLEIRIT 2022
Flying Finn -leirityskonsepti on tar-
koitettu kaikille AKK-Motorsport ry:n 
lisenssin haltijoille – tavoitteisiin, tu-
loksiin, tasoon tai kalustoon katso-
matta.

FLYING FINN HAASTAJA -LEIRIT
Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti 
Hinta: 250 €/hlö/leiri, sis. majoitus 
ja ruokailut.

Leirityskonsepti on jaettu urheilijoi-
den osalta kolmeen ikäryhmään, joi-
den lisäksi on huoltajille oma ryh-
mänsä.

Ryhmät ovat:
Haastaja (17–29-vuotiaille)
Haastaja Junior (13–16-vuotiaille)
Haastaja Mini (10–12-vuotiaille)
Haastaja huoltajat/vanhemmat

Leiri 1: Psyykkinen valmentautumi-
nen
pe 23.9. klo 17 – su 25.9. klo 14
ilmoittautuminen päättyy ke 7.9.
Leiri 2: Autourheilijan urasuunnit-
telu ja uran rakentaminen
pe 14.10. klo 17 – su 16.10. klo 14
ilmoittautuminen päättyy ke 28.9.
Leiri 3: Fyysinen harjoittelu, ravin-
to, lepo ja palautuminen
pe 4.11. klo 17 – su 6.11. klo 14
ilmoittautuminen päättyy ke 19.10.
Leiri 4: Media, markkinointi ja va-
rainhankinta
pe 25.11. klo 17 – su 27.11. klo 14
ilmoittautuminen päättyy ke 9.11.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Tuomo Nikkola, tuomo.nikkola@au-
tourheilu.fi, 0400 425850.

LIITON KALENTERI 9.–29.9.
29.9. Hallituksen kokous

LISENSSIVAKUUTUS
Lisenssivakuutus on kilpailulisens-
siin sisältyvä tapaturmavakuutus, 
joka on voimassa AKK:n luvalla jär-
jestetyissä kilpailuissa ja kilpailu-
matkoilla.

Lisenssivakuutus on voimassa 
myös lajille ominaisissa harjoituk-
sissa ja oheisharjoittelussa (kunto-
sali yms.). Se korvaa esimerkiksi, jos 
loukkaannut äkillisen tapahtuman 
seurauksena. Myös rasitusmurtu-
ma tai sen esiaste korvataan, mikäli 
se ilmenee äkillisen tapahtuman yh-
teydessä.

Vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuu-
tus. Voit tutustua tarkemmin lisens-
sivakuutukseen liiton www-sivuilla 
kohdassa ”kilpailijat” > ”sporttitur-
va”.

Lisenssivakuutus ei ole voimas-
sa AKK:n ulkopuolisessa kilpailutoi-
minnassa.

LUE LISÄÄ OSOITTEESTA AUTOURHEILU.FI


