
  
 

 

  KUTSU  osallistua 
    Rauman Moto-Porukan  vuoden 2020  Fair Play-Cup:iin 
 

Rauman Moto-Porukka r.y.n Fair Play työryhmä kutsuu sinua 
osallistumaan järjestämäämme aktiivisuuskilpailuun. 
Kilpailussa on kyse ”leikkimielisestä” moottoripyöräilyn harras-
tusaktivisuuskisasta, joka suoritetaan reilunpelin periaatteella eli 
Fair Play. Tämä tarkoittaa sitä, että suoritusten valvojana toimii 
viimekädessä jokaisen omatunto. 
 (Omat kerhokaverit tosin ovat kyllä myös valppaita valvojia). 
Kilpailun säännöt löytyvät tämän kutsun takasivulta. 
 

Kilpailun johtajana toimii   
Jarkko Salminen jarkko26@gmail.com tai 040 542 0737    
Häneltä tarvittaessa lisätietoja. 
 

 

 
Rauman Moto-Porukan Fair Play-Cup lyhyesti: 

 

1. Kilpailuaika on  vuosikokous - 30.9. 2020                                
  

2. Kilpailun aloitus. 
2.1 Kisapaperit voi tulostaa Moto-Porukan nettisivustolta  

http://raumanmotoporukka.nettisivu.org/fair-play/  
tai "toimistolta" Lonsin akusta, osoite Pääskytie 1 26510 Rauma 

2.2 Kilpailu aloitetaan täyttämällä kilpailukortin harmaat sarakkeet.  
2.3 Matkamittarilukemaksi kirjataan aikaisintaan vuosikokouspäivänä oleva  

lukema. 
 

3. Kilpailukortin täyttö. 
3.1. Kilpailukaudella täytellään korttia sen mukaan mihin moottoripyöräily  

harrastuksiin osallistutaan.  
3.2. Kutsun kääntöpuolelta löydät säännöt mistä ja miten pisteitä kertyy. 

 

4. Kilpailun päättäminen. 
4.1. Kilpailu päätetään kirjaamalla lopetuskilometrit, viimeistään 30.09.2020 
4.2. Kuitataan kilpailukortti kunnian ja omantunnon kautta. 
4.3. Toimitetaan kisakortti Moto-Porukan "toimistolle" Lonsi Akku, osoite  

Pääskytie 1 26510 Rauma, viimeistään kahden viikon kuluessa päättymispäi-
västä eli 14.10.2020 mennessä. 

 

5. Kilpailun palkinnot. 
5.1. Kilpailussa palkitaan kolme ”aktiivisinta” harrastajaa.  
5.2. Voittaja saa nimensä Fair Play-kilpeen.  
5.3. Kaikkien osallistujien kesken ARVOTAAN lahjakortti. 
  

6. Palkintojen jako. 
6.1. Palkitsemiset / arvonta suoritetaan Moto-Porukan Kauden Päätösjuhlassa.  
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Rauman Moto-Porukka r.y.n    
Fair Play-Cup aktiivisuuskilpailn säännöt 2020. 
 

- Osallistumisoikeus. Kilpailuun saa osallistua Rauman Moto-Porukka r.y:n jäsen. 
- Pääpalkinnon arvontaan osallistuvat vain kuljettajat. 
- Kilpailun aloittaminen. Kilpailu aloitetaan täyttämällä kilpailukorttiin kilpailijan 

tiedot, pyörän tiedot sekä aloitushetken matkamittarin lukema. Tähän korttiin sitten 
merkitään kauden aikana suoritetut moottoripyöräilyn aktiviteetit.  

- Kilpailun päättäminen. Kilpailu päätetään palauttamalla täytetty ja allekirjoitettu 
kilpailukortti kilpailunjohtajalle viimeistään kahden viikon kuluessa kilpailuajan päät-
tymisestä. 

- Tulokset julkistetaan ja menestyneet palkitaan Moto-Porukan pikkujouluissa. 
 

Kilpailussa pisteitä annetaan (suurinpiirtein) oheisen järjestelmän mukaan: 
 

- Verenluovutus     30 pist. 

- Kerhotapahtuma (myös kerhoralli)    20 pist. 

- Kerhotapahtuma, käynti (myös kerhoralli)    10 pist. 

- Kerhoilta ja Vappuparaati    15 pist. 

- Kahviretki / kohde       5 pist. 

- Matka-ajo / ”aktivoitu” keräilykortti     5 pist. 

- Kansainvälisiin ”arvoralleihin” osallistuminen,  50 pist.  

näitä ovat: FIM-Rally,  Meritum meeting,  Motocamp-FIM  

- SMOTON, hymyilevän motoristin kevätpäivään osallistumisesta 20 pist. 

- Muut kokoontumiset (koti- ja ulkomaiset)    15 pist. 

- Muut kokoontumiset, käynti       5 pist. 

- Liedon Motoristikirkko (Moto-Porukan ryhmän mukana)   15 pist. 

- Muihin moottoripyöräilytapahtumiin osallistumisesta   10 pist. 

esim. moottoripyöräkilpailujen katsojana ym. tuomariston hyväksymät  

moottoripyöräily aktiviteetit. 

- Ajetuista kilometreistä (museo katsastetut pyörät x 3)           piste / 100 km 
 

Kerhotapahtuman järjestäjä saa pisteet 3-kertaisina ja avustaja 2-kertaisena. 
 

Liikennerikkeistä kilpailussa lohdutetaan pisteillä siten, että: 

- rikesakosta        1 pist. 

- päiväsakosta        5 pist. 

- kortin menetyksestä   10 pist. 

 

Muuta huomioitavaa: 
- Mikäli vaihdat pyörää kauden aikana, muista kirjata vaihtohetken kilometrit molem-

mista pyöristä. Kisaan voi osallistua useammalla pyörällä, kunhan ne on ilmoitettu ja 
kilometrit kirjattu keväällä ja syksyllä. 

- Kilpailu perustuu reilunpelin periaatteeseen. Jos vilpillisyydestä jää kiinni niin suori-

tus hylätään ja saa elinikäisen kilpailukiellon. Lisäksi vilpintekijä saa osalleen kaikkien 
Porukkalaisten syvän halveksunnan.  

- Tasapisteiden tulessa ratkaisee ensisijaisesti se kuka on tehnyt suorituksen vanhem-
malla pyörällä. Mikäli tulos on tämän jälkeenkin tasan, ratkaisee kuka suorittajista on 
iäkkäämpi. 

- Kilpailun pääpalkinto arvotaan osallistujien kesken.  

- Voittaja saa nimensä Fair Play-kilpeen ja kilven vuodeksi hallintaansa. 
 

Kilpailun johtajana toimii hallituksen valitsema kilpailunjohtaja.  
Vuonna 2020 kilpailunjohtaja on Jarkko Salminen.  
Tuomaristona Rauman Moto-Porukka r.y.n hallitus. 
          


