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1.  Guzzi-ralli on GRUPPO MOTO GUZZI FINLANDIAN ry:n perinteinen vuotuinen kokoontumisajo, 
jonka tarkoituksena on edistää motoristiveljeyden henkeä kokoamalla Gruppon jäsenistöä ja muita Guzzi-
harrastajia yhteiseen tapahtumaan tapaamaan samahenkisiä ihmisiä. Perinne on saanut alkunsa (Italialais-
kokoontumisessa) Piikkiön Harvaluodossa 4. päivänä syyskuuta 1982, jolloin Gruppo 
MOTO GUZZI Finlandia perustettiin. 

2.  GUZZI-rallin ensisijaisena järjestäjänä on Gruppon hallitus, järjestäjänä voi olla myös aktiivinen ryhmä 
Gruppon jäseniä, (rallitoimikunta) joka kuitenkin toimii hallituksen ”alaisuudessa” 

3. Rallipaikan tulee olla sellainen, jossa on mahdollisuus majoittua sisätiloihin ja talttailla, sekä mahdolli-
suus yhteisruokailuun ja vuosikokoukseen tarvittava kokoontumistila, sekä telttailijoille saniteettitila. Ral-
li järjestetään ensisijaiseti elokuun toisena viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin. Hallitus/rallitoimikun-
ta huolehtii siitä, että rallipaikan valinta kiertää maakunnittain tarkoituksenmukaisella tavalla ja jäsenkun-
nan kokonaisetua huomioiden ja että rallipaikan valinnassa suositaan ennen käyttämättömiä rallipaikkoja. 

4. Rallin tulee sisältää kiertoajelu moottoripyörille lauantai iltapäivällä  vuosikokouksen jälkeen, pituudel-
taan n. 50 - 100 km kestopäällysteisillä teillä. Reitin varrella voisi olla pysähdyspaikkoja, sekä määrän-
päänä voisi olla esim. nähtävyys, museo tms. Ajonopeuden tulee olla nopeusrajoitusten mukainen, kuiten-
kin maks. 80 km /h. 

5. Ralli katsotaan avatuksi perjantaina kun Gruppon lippu on nostettu salkoon n. klo 17.00 Rallin muu oh-
jelma on hallituksen tai rallitoimikunnan päätettävissä, kuitenkin siten, että osllistujien keskinäinen kans-
sakäyminen on mahdollista ja uusien osllistujien tutustuttaminen ralliin ja kerhon toimintaan.   

6. Ralliin osallistujilta peritään osallistumismaksu, sekä päiväkävjjöiltä pienempi maksu, joiden tarkoitukse-
na on kattaa rallin kulut. Rallin ei edellytetä tuottavan voittoa ja osallistumismaksu on pyrittävä pitämään 
mahdollisimman alhaisella tasolla. Rallin kulut kirjataan kirjanpitoon kulupuolelle erillisenä tilinä. Rahas-
tonhoitajalla on oikeus valvoa rallin taloutta.  

7. Harkinnanvaraisesti hallitus tai rallitoimikunta voi palkita ralliin osallistuneita ulkomaalaisia, rallikansan 
suosikkipyörä, pisimmän matkan ajanut mies/nainen, vanhin osallistuja, vanhin MOTO GUZZI jne. Mah-
dollisten palkintojen hankinnan hoitaa hallitus tai rallitoimikunta ja kustannukset sisällytetään muihin ral-
likuluihin. 

8. Hallitus tai rallitoimikunta laatii hyvissä ajoin rallikutsun jäsenistölle, rallikutsun olisi hyvä sisältää myös 
ralliohjelman. Kutsu tulee julkaista kerhon omilla tiedoituskanavilla kuten guzziklub.fi sivustolla, fooru-
milla, e-Falconessa, IL-falcone kerholehdessä ja  FB:ssa sekä kansainvälisessä Moto Guzzi meetings-ka-
lenterissa. 

9. Liitteet : Rallin muistilista ja kartta Suomen maakunnista. 

 Rallin olennaisin sisältö on jäsenistön miellyttävä ja lämminhenkinen vuotuinen  tapahtuma  sekä yhteisen 
harrastuksen elävöittämä tapahtuma- 

  

HALLITUS  

          

 

http://guzziklub.fi

