Mikä on FIM Rally?

FIM Rally on eräs arvostetuimpia vuosittain ajettavia kansainvälisiä kokoontumisajoja. Se on
klassikko, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Berliinissä olympialaisten yhteydessä vuonna
1936. Osallistujia FIM-rallissa on ollut 1 000 - 3 000, yleensä noin 30 maasta.

Joukkueita on ollut joskus kaukaakin, kuten Uudesta Seelannista ja Australiasta. Kuopiossa
vuonna 1988 oli Tunisiasta joukkue beduiinitelttoineen. Vuonna 2010 Belgiaaan tuli muiden 32
kansallisuuden lisäksi ensimmäistä kertaa myös Saudi Arabian joukkue 7 hengen voimin, josta
kuva. Varsin kansainvälien kokoontumisajo siis. Mitä muuta FIM Rally on kuin
matkamoottoripyöräilyn MM-kisa?

FIM ja matkamotorismi
FIM on kansainvälinen moottoripyöräliitto (Federation Internationale de Motocyclisme), joka on
perustettu 1904. Se on ylin viranomainen, joka hallinnoi maailman moottoripyöräurheilua (esim.
MotoGP, Superbike, Motocross). Kussakin maassa on vastaavasti oma liitto, joka on FIM:n
jäsen (federaatio). Suomessa se on Suomen Moottoriliitto (SML). Kerhot voivat liittyä SML:ään
joko suoraan tai Smoton kautta.

Moottoripyöräurheilutoiminnan lisäksi FIM:ssä on komissio tai jaos nimeltään CTL (Touring and
Leisure Commission, vapaa-ajan moottoripyöräily), jonka vastuulla nimensä mukaisesti katu- ja
vapaa-ajan moottoripyöräily on. CTL vastaa mm. kokoontumisajoista ja niiden säännöistä.
FIM:llä on sääntöjensä mukaisesti oikeudet 3 eri vuosittain järjestettävään klassiseen
kokoontumisajoon, jotka ovat FIM Rally, FIM Motocamp ja FIM Rendez-Vous Meritum. FIM
Rally on näistä suurin ja vanhin.

FIM Rally tai FIM-ralli
FIM Rally on tunnetuin ja tunnustetuin FIM:n kokoontumisjoista. Se on eräs kansainvälisimpiä ja
korkeatasoisimpia kokoontumisajoja. Sillä on pitkät ja kunnialliset perinteet. Se ei ole edullinen
eikä kovaääninen kokoontumisajo. Mutta laadukas se on.

FIM-rallissa on 17 kilpailusarjaa. Pääpalkinto on Challange FIM, jonka Suomikin on voittanut
useamman kerran. Ralli järjestetään vuosittain eri maissa, yleensä Euroopassa. Vain kerran se
on järjestetty Afrikassa. Osallistujia viime vuosina on ollut noin 1 000 edustaen noin 30 eri
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kansallisuutta. Parhaimmillaan 80-luvulla FIM Rallissa on ollut lähes 3 000 osallistujaa. FIM
Rallin ylevä tarkoitus on lisätä tietoa paikallisista tavoista, nähtävyyksistä ja paikallisesta
historiasta. Näihin tavoitteisiin pyritään kiertoajeluin ja paikallisin esityksin.

Matkustus FIM-ralliin
Matka FIM-ralliin tapahtuu vapaamuotoisesti yksin tai kerhon ryhmänjohtajien mukana
porukoissa ajaen. Perillä voi olla päivää ennen virallista ilmoittautumista, jolloin ehtii tutustua
paikkoihin ja aikatauluihin. Ensimmäinen FIM-ralli (silloin nimeltään Tähtiajo) järjestettiin
Berliinin olympialaisten yhteydessä vuonna 1936. Sen jälkeen ralli on järjestetty joka vuosi
sotavuosia 1940–49 lukuun ottamatta. Suomessa FIM ralli on järjestetty vuonna 1988
Kuopiossa. Ja seuraavan kerran se on Suomessa 2014.
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Kesto
FIM-ralli on kolmipäiväinen tapahtuma. Viime vuosina on yleistynyt tapa järjestää vapaaehtoista
ja toisinaan maksullista ohjelmaa ennen varsinaista rallia, ja näin saadaan ohjelmaa koko
viikoksi. Varsinainen ralli järjestetään joko keskiviikosta perjantaihin tai torstaista lauantaihin.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautuminen ralliin tapahtuu HyMC:n kautta. Ilmoittautumiset jätetään osallistumismaksujen
kanssa (jo) maaliskuun aikana. HyMC hoitaa ja paimentaa ilmoittautumiset ja maksut.
[Ilmoittautumispapereista palautetaan osallistujalle leimatut kopiot jotka tulee ottaa mukaan
rallipaikkakunnalle.]

Maksut
FIM Rallin osallistumismaksu on noin 180–200 euroa/henkilö, alle 8-vuotiaat pääsevät
ilmaiseksi ja 8-12-vuotiaat maksavat 50 % osallistumismaksusta.

Lisäksi maksetaan majoittuminen, jonka hinta määräytyy majoituksen laadun (teltta tai hotelli) ja
keston mukaan. Majoitus voidaan varata osallistumisen yhteydessä.

Mitä osallistumismaksulla saa
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Osallistumismaksu sisältää:
-

FIM-rallin iltaohjelmat, joita on yleensä joka ilta
Osallistumisen kansojen paraatiin
2 lounasta, joista 1 tai 2 piknik-lounaita
3 illallista
kiertoajelun tai retken oppaineen ja kuljetuksineen
muistoesineet ja osallistuja laukun/repun (yleensä)

FIM-rallin ohjelma ja järjestelyt on säädelty suhteellisen tarkkaan ja FIM:n kokoontumisajojen
sääntökirjassa.
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Ohjelmasta FIM Rallissa
1. päivä

Virallinen ilmoittautuminen, jolloin jätetään kotimaassa saatu kilpailukortti järjestäjille. Näin
ollaan mukana eri kilpailusarjojen pistelaskuissa. Pyörät pysäköidään suljetulle parkkialueelle
(parc fermé). Tämä siksi, ettei voi huijata ja ilmoittautua useita kertoja samalla pyörällä.

Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan osallistujille nk. postimerkit eli osallistumistodistukset.
Viiden osallistumisen jälkeen voi FIM:ltä anoa ensimmäistä Meritum ansiomerkkiä, joka on
pronssinen. Kun seuraavat 5 osallistumismerkkiä on kerätty, voi anoa hopeista Meritum merkkiä
jne.

2. päivä
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Retki, joka suoritetaan linja-autoilla, laivoilla, veneillä tai junalla tai näiden yhdistelmillä. Retki
ohjelmineen kestää yleensä koko päivän.
3. päivä

Kansojen paraati, johon kaikki osallistujat ovat tervetulleita. Paraatiin järjestäydytään maittain ja
liput kuuluvat koristeisiin.

Kolmannen päivän iltana on palkintojen jako ja juhlaillallinen sekä soihtuseremonia, jossa
järjestäjän soihtu (Torch of Honour) luovutetaan seuraavalle järjestäjälle.
4. päivä
Lähdetetään kotiin...

Kuvia FIM-ralleista
Alla linkkejä muutamiin kuvagallerioihin, joissa kuvia FIM-ralleista. Niistä saat jonkunlaista
tuntumaa tunnelmasta.

[span class=camera] Tomppa Anderssonin ottamia kuvia FIM Ralleista 1987-2010 varrelta
Järjestävän kerhon kuvia 2010 FIM Rallysta Belgiasta
[/span]

Muuta
Osallistujat voivat esittää FIM-ralliin tai sen järjestelyihin/ongelmiin liittyvät kysymykset oman
maan tai liiton edustajalle (jota historiallisesta syystä saatetaan kutsua juryn jäseneksi). Liiton
edustajan tehtävä on saattaa huolenaiheet FIM-rallin johtoryhmän käsiteltäväksi.

Runko tekstille saatiin FIM:n kotisivuilta löytyvästä artikkelista ”What is the FIM RALLY?”.
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