
1. Valmistelu

FIM Rallyn valmistelu osallistujan kan-
nalta alkaa ilmoittautumislomakkeen 
täytöllä ja jättämisellä helmi-maaliskuus-
sa oman (SML:n alaisen) kerhon kautta 
Suomen Moottoriliitolle. Maksu tapahtuu 
yleensä maaliskuun puoleenväliin men-
nessä ja ilmoitettu hinta on per henkilö 
ja siihen lisätään majoittuminen. SML 
toimittaa ilmoittautumislomakkeet järjes-
täjille ja SML/kerho palauttaa kuitattuna 
ja leimattuna 1 kappaleen ilmoittautu-
misesta ja majoituskortista osallistujalle 
jonka kilpailutehtävä on toimittaa oma 
ilmoittautumislomakkeensa kappale (kil-
pailukorttinsa) järjestäjille paikanpäällä. 

2. Matka
Matka FIM Rallyyn tehdään omavalin-

taisesti ja oma-aloitteisesti. Määränpää-
hän voi ajella joko yksin tai sopivan seu-
ran kera, yhdellä tai useammalla pyörällä, 
suoraan tai maita ja mantuja kierrellen. 

 3. Saapumisen  ilmoittautuminen
Ensimmäiseksi rallipaikalle saavuttua on 

ilmoittauduttava rallikansliaan josta ilmoi-
tuslomakettaan näyttämällä saa osallistu-
jakortit, ruokailulipukkeet, majoitusohjeet 
ennalta tehdyn valinnan mukaan, hotelli tai 
leirintäalue, sekä ohjelman että sponsorien 
mainokset.
Paikalle kannattaa tulla jo päivää ennen ta-

pahtuman alkua jotta ehtii tutustua paikkoi-
hin ja saada tiedon lähtöajoista ja -paikoista 

4. Kolme virallista FIM Rally-päivää. 

Ensimmäisenä päivänä on virallinen 
ilmoittautuminen, jolloin Suomesta 
Suomen Moottoriliiton leimalla ja alle-
kirjoituksella varustettu ”kilpailukortti” 
(ilmoittautumislomake) luovutetaan jär-
jestäjille.  
Eri kilpailusarjojen sijoitukset lasketaan 

näiden kilpailukorttien perusteella.
Vastapalveluksi osallistuja saa osallistu-

mismerkin (postimerkin), vihreä kuljet-
tajalle ja keltainen matkustajalle. Viidellä 
osallistumismerkillä voi anoa  Meritum-
ansiomerkkiä FIMiltä. ja osallistua FIM 
Meritum tapahtumiin  
Ilmoittautumiseen ajetaan yleensä maa-

kohtaisesti ja perillä kuunnellaan kansal-
lislaulu. Tämän jälkeen pyörät ajetaan sulje-
tulle parkkialueelle (Parc fermé). Pyörät saa 
pois ilmoittautumisajan päätyttyä, yleensä 
klo 17. Tästä syystä lounas on usein retki-
lounas-tyyppinen ja jaetaan lähtiessä.
Oman maan ilmoittautumisesta voi jäädä 

pois ja mennä omia aikojaan klo 16:ään 
mennessä jättämään oman ilmoittautumis-
lomakkeensa. 
Mikäli kilpailukorttia ei toimiteta ajoissa 

jää kyseinen henkilö/henkilöt sekä pyörä/
pyörät pois tuloslaskennasta. Rallin tapah-
tumiin voi silti osallistua täysivaltaisesti, 
vain kilpailusuoritusta ei oteta lukuun. 
Illalla on tapahtuman avajaiset ja ruokail-

laan. Yleensä on kulttuuri- ja musiikkipi-
toisia esityksiä ja illan viihdykettä. 

5. Toisena päivänä on retkipäivä

 Toinen päivä on retkipäivä, jolloin busseil-
la ajetaan yleensä koko päivän kestävä mat-
ka, jonka varrella on erilaisia tapahtumia. 
Tapahtumien tulisi, ainakin joiltakin osin, il-

mentää kyseisen maan kulttuuria ja historiaa. 
Lounas on usein myös toisena päivänä ret-
kilounas-tyyppinen.
Illalla ohjelma on saman tyyppinen kuin 

ensimmäisenä iltana.

Ennen FIMiä järjestetään usein erillisiä 
maksullisia retkiä jotka ajetaan omilla pyö-
rillä. Myös näihin ilmoittaudutaan ilmoit-
tautumislomakkeella.

6. Kolmantena päivänä ajetaan Kan-
sojen paraati

Kolmantena päivänä ajetaan Kansojen 
paraati johon osallistuvat kaikki paikalla 
olevat maat ja niiden moottoripyöräilijät. 
Paraati ajetaan poliisin valvonnassa useim-
miten parijonossa ja liput, torvien soitto 
ja vilkutukset kuuluvat asiaan. Paraatiin 
osallistuminen on tapa kiittää järjestäjiä 
vaivanäöstä, osallistumattomuus tulkitaan 
tyytymättömyydeksi rallin järjestelyihin. 
Kolmantena päivänä ei tarjoilla lounas-

ta ollenkaan vaan on enemmän vapaa-ai-
kaa käydä vaikka kaupungilla syömässä. 

Suomalaiset järjestäytymässä viralliseen 
ilmoittautumiseen ja Parc Ferme’seen ajoon 
Mikolajkissa Slovakiassa 2016, perinteisesti 
joulupukin johdolla!

Osallistuminen FIM Rallyyn
- opas ensikertalaiselle.

 Slovakian FIM Rallyn Welcome Center 
2016.
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Osallistuminen 
FIM Rallyyn opas ensikertalaiselle

TOURING FINLANDIA — 

MATKAMOTORISTIEN OMA KERHO



 ....Ja illalla palkintojen jako

Kolmannen päivän illalla on ruokailu, pal-
kintojen jako ja soihtuseremonia. Palkinto-
ja on moneen sarjaan.
Eri maiden moottoriliitot saavat useim-

mat palkinnot. Arvokkain pääpalkinto on 
Challenge FIM. 
Palkintoja on myös kerhoille. Joka maan 

suurin kerho osallistujamäärän mukaan saa 
Inter Clubs-palkinnon, koko rallin suurin 
kerho osallistujamäärän mukaan voittaa 
Challenge Austrian. Myös kerho, josta osal-
listuu eniten naisia voittaa San Marino Foe-
minan. Challenge Norway kerhopalkinnon   
saa pisimmän matkan taivaltanut kerho.
Soihtuseremoniassa järjestäjän soihtu 
siirtyy seuraavan FIM Rallyn järjestäjille. 
Tähän seremoniaan liittyy aina tuli tavalla 
tai toisella esim. ilotulitus. Muilta osin ilta 
päättyy musiikin, tanssin ja mahdollisesti 
erilaisten esitysten myötä.

7. Matka jatkuu..

  Neljännen päivän aamuna on vielä aamiai-
nen ja sen jälkeen tapahtuma on ohi, matka 
jatkuu, joko kotiin tai muualle.
FIM Rallyn ohjelma on tarkasti sään-

nelty eli kaikissa ralleissa tapahtuu samat 
asiat samassa järjestyksessä. Kun on ko-
kenut yhden rallin voi mennä kokeneena 
seuraavaan ralliin ja tietää hyvin mitä ja 
missä järjestyksessä tapahtuu, vain aika ja 
paikka on selvitettävä joka kerta erikseen. 

 8. Ohje

Yleisohjeena kaikille uusille FIM-kävi-
jöille: 
- Kysykää asioista, aikataulusta ja ohjel-

masta kokeneemmilta paikallaolijoilta. 
Kukaan oikea motoristi ei kieltäydy neu-
vomasta!!! 

Tämän ohjeen on alkuperäisestä, Rainer 
Jokisen kirjoittamasta ohjeesta muokannut 
ja koostanut Ari Toivanen.
Rainer Jokinen oli TFMK:n kunniapu-

heenjohtaja ja sai Excellent Meritum mita-
lin 25.sta FIM Rally osallistumiskerrastaan 
vuonna 2015.

Touringin nais-
ten iloa San 
Marino Foemi-
na palkinnosta 
(vas.), ja 
osa SUomen 
joukkuetta 
yhteiskuvassa 
camping-alueel-
la Mikolajkissa 
Slovakiassa 
2016.

 Italian joukkue paraatiajossa FIM Rallyssa 
Tampereella 2014 (vas.), ja Suomalaisten 
pyöriä paraatiajon jälkeen mikolajkin 
torilla Slovakiassa 2016( yllä).

FIM Rally on kansainvälinen matkamotoristien ko-
koontuminen joka järjestetään F.I.M:n (Fédération 
Internationale de Motocyclisme) alaisuudessa vuo-
sittain ja sitä on järjestetty jo vuodesta 1936 lähtien.  
Kokoontumisen yksi tärkeimmistä anneista on itse 
matka tapahtumaan,; vuosittain aina eri maassa, tu-
tustuminen paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin.  
FIM Rallyyn sisältyy useita kilpailuja. Osallistu-
jan kilpailusuoritus on itse matka tapahtumaan. 
Pääpalkinnon, Challenge FIMin, voittaa sen maan 
moottoriliitto, joka saa eniten pisteitä, kun las-
ketaan osallistujat x viralliset kilometrit rallipaik-
kakunnalle.  Kilpailusarjoja on useita, mm. eri-
kokoisille ja tyyppisille moottoripyörille (mo-
pot, skootterit, yli 25v ajokit yms.). Kerhot kil-
pailevat osallistujamäärillä; mm. kerhojen- ja nais-
osallistujien lukumäärillä, pisimmällä matkalla jne.
Tapahtumaan paikallisväriä tuovat retket ja iltaohjel-
mat juhlineen.

Kuvat Ari Toivanen
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