KILPAILUKUTSU
Muokattu 28.4.2019
AKK Motorsport ry sekä Vihdin Urheiluautoilijat ry kutsuu karting kilpailijoita osallistumaan
Karting SM / SJM 2019 - Sarjan osakilpailuun Vihtiin.
Kilpailu ajetaan 25.5 ja 26.5.2019 Vihdin FK- radalla, Vihdin Nummelassa.
Kilpailu järjestetään AKK:n luvalla nro. 4/FK/2019
Kilpailurata
Vihdin FK- rata sijaitsee Vihdin Nummelassa. Osoite radalle on: Kehätie 980, Nummela
Radan pituus on 1029 m, leveys 8 m. Suurin sallittu auto määrä on 34kpl
Kilpailuluokat
SJM Mini60, SM OK, SM OKJ Lauantai ja Sunnuntai omat osakilpailunsa.
SM KZ2 kilpailee vain lauantaina.
Tuomaristo
Puheenjohtaja:
Tuomarit:

Jarmo Pekkala
Juhani Stenfors

Järjestelytoimikunta
Kilpailutapahtuman johtaja:
Kilpailunjohtaja:
Kilpailusihteeri:
Turvallisuusjohtaja:
Tuloslaskentapäällikkö:
Ratatuomareidenpäällikkö:
Varikkopäällikkö:
Tiedotuspäällikkö:
Pääkatsastaja:
Katsastuspäällikko:

Juuso Teuronen
Mika Puhakka
Juha Alhola
Petri Ranta
Markku Ryynänen
Marko Laitala
Matti Salminen
Seppo Hagerlund
Tero Kortetmäki
Jarkko Aramo

0417220866
0400187041

0440484298

0458822066

Kilpailutoimisto
Sähköposti: vihua@vihua.fi
Kilpailutoimisto avoinna:

Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

24.5.2019 klo. 12.00-20:00
25.5.2019 klo. 8:00 alkaen.
26.5.2019 klo. 8:00 alkaen.

Yleisaikataulu
23.5.2019 Torstai
Varikko avoinna kilpailijoille.
Klo. 8:00 - 21:00
Vapaa harjoittelu luokittain
klo. 12:00 - 20:00
Varikolle ei saapumista klo. 21:00 jälkeen, varikon portti lukitaan.
24.5.2019 Perjantai
Varikko avautuu
Vapaa harjoittelu luokittain
Ilmoittautuminen
Esikatsastus, renkaiden asennus ja polttoaineen sekoitus

klo: 8:00
klo. 10:00 - 18:00
klo. 14:00 - 18:00
klo. 18:00 - 20:00

Varikko sulkeutuu
klo. 21:00.
Varikolle ei saapumista klo. 21:00 jälkeen, varikon portti lukitaan.
Autoissa oltava kiinnitettynä kilpailijakohtainen ja toimiva Transponderi.
25 -26.5.2019 Lauantain - Sunnuntai
Aikataulu julkaistaan osallistujamäärän vahvistuttua.
Harjoittelu
Ratamaksu Torstaina 23.5.2019, sarjasäännön mukaan 20€.
Ratamaksu Perjantaina 24.5.2019, sarjasäännön mukaan 40€.
Muina aikoina Harjoittelu on mahdollista Vihdin FK-Radan normaalin aukioloaikojen sekä
hinnaston mukaisesti. Ratakalenteri löytyy osoitteesta www.vihua.fi

Kilpailun suoritustapa
Kilpailun suoritustapa on C. Alkuerien määrä on kaksi kappaletta. (1.& 2. tai A-B-C) Mikäli
osanottajia on yli radan kapasiteetin (34kpl) ajetaan keräilyerä (Second Change). Finaaliin
pääsee mukaan 34 nopeinta kilpailijaa.
Aikataulu
Aikataulu julkaistaan 19.5.2019 noin klo.18:00
Polttoaineen ostopaikka
Neste Oil Express asema, Vanha Porintie 1371, 03300 Vihti. (noin 8km radalta Hyvinkään
suuntaan)
Palkinnot
Kaikissa SM / SJM luokissa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle kilpailijalle.
Palkintoina jaetaan muistoesineitä.
Osanotto-oikeus
Kilpailu on avoin kaikille kyseisten luokkien ajajille, joilla on voimassa oleva AKK:n
myöntämä kilpailijalisenssi ja jotka kilpailunjohto on osanottajiksi hyväksynyt.
Ilmoittautuminen ja maksut
Ilmoittautuminen AKK – Motorsport ry:n kisapalvelu KITI:in Lauantaina 18.5.2019 klo 23.59
mennessä.

Osanottomaksut: SM / SJM Sarjasäännön mukaan.
OK, OKJ-luokissa 170€,
KZ2-luokassa 130€
MINI60-luokassa 150€, osallistuminen yhdelle päivälle 75€.
Osanottomaksu maksetaan ennakkoon KITI-ilmoittautumisen yhteydessä tilille:
FI5822951800061788
Maksun viite on kuljettajan ID numero. Viestikenttä jätetään tyhjäksi.
Yöpymismaksu 15 €/ yö, sis. sähkön, veden, saunan, jätehuollon.
Maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Huomaa että sähköä on rajallisesti, ei lämmityskäyttöön.
Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään kilpailunjohtajan harkinnan mukaisesti.
Ajanotto
Transponderin numero ilmoitetaan KITI-ilmoittautumisen yhteydessä.
Järjestävältä seuralta voi vuokrata transponderin radalta ilmottautumisen yhteydessä. Hinta
60€/päivä. Vuokratun transponderin kadotessa tai rikkoutuessa on vuoraaja velvollinen
korvaamaan järjestäjälle 350€.
Transponderi kiinnitetään kehikkoon ja ne yhdessä asennetaan ohjaajan istuimen taakse
selkänojaan enintään 25 ± 5 cm korkeudelle radan pinnasta siten, että lähettimen ja radan väli
on esteetön.
Kilpailija on vastuussa lähettimen luotettavasta kiinnittämisestä.
Majoitus ja ruokailu
Radalla on saatavilla kahvia, virvokkeita, pientä makeaa ja suolasta syötävää sekä lämmintä
ruokaa.
Varikkoalueelle ei sallita asuntoautoja ja – vaunuja, niille on varattu oma alueensa johon
varikkopäällikkö ohjaa opastetusti. Asioi saavuttuasi rata-kahviossa, josta opastetaan sijainti
ko alueelle. Älä aja omatoimisesti ”leirintä-alueelle”.
Kysymällä majoitusta Hotelli Hopeaniemi Resortista, on mahdollisuus saada alennusta
mainitsmalla koodi ”VIHUA” tilausta tehtäessä. Hopeaniementie 30, 03100 Nummela.
Varikkomääräykset
Kilpailijoiden on käytettävä varikkopaikkansa pohjana nesteitä läpäisemätöntä
peitettä.
Varikkopaikat siivotaan kilpailijan toimesta. Siivoamattomasta varikkopaikasta peritään
50 € siivousmaksu. Kukin kilpailija/huoltaja vastaa omien jätteiden siirtämisestä jäteastiaan.
Jokaisella varikkopaikalla on oltava kenen tahansa helposti saatavilla oleva sääntökirjan
mukainen sammutin. Öljynimeytysmatto on oltava käytettävissä sääntökirjan mukaisesti.
Mikäli varikkopaikalla ei ole sääntöjenmukaista sammutinta ja öljynimeytysmattoa, johtaa se
kuljettajan sulkemiseen pois kilpailusta.
Tupakointi sallittu ainoastaan merkityissä tupakointipisteissä.
Kilpailunjärjestäjä perii em. määräysten rikkomisesta 50 euron sakon.
Varikkoalueelle sallitaan vain huoltoautot ja -teltat (6m x 4 m). Henkilöautot pysäköidään niille
varattuihin pysäköintialueille radan välittömässä läheisyydessä.
Kilpailun vastuu ja vakuutukset
Todistus maksetusta liikennevakuutuksesta esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Yleismääräykset
Kilpailussa noudatetaan Karting SM / SJM sarjasääntöjä ja AKK-Motorsportin
sääntökirjan voimassa olevia sääntöjä.
Kilpailunjohdolla on oikeus, mikäli olosuhteet vaativat, päätöksellään peruuttaa, siirtää tai
keskeyttää kilpailu tai sen osa, sekä antaa tarpeelliseksi katsomiaan lisämääräyksiä.

Tervetuloa kilpailemaan Vihtiin!

