27.-28.7.2019 LAUKAA
MINI60●OKJ●OK●KZ2
IX LMM KartingSM/SJM

KILPAILUKUTSU ja
SÄÄNNÖT
Regulations v1.0

IX LMM KartingSM, Laukaa
AKK Motorsport ry sekä Laukaan Moottorimiehet ry kutsuu karting kilpailijoita osallistumaan
Karting SM / SJM 2019 - sarjan osakilpailuun Laukaaseen.
Kilpailu ajetaan 27.7. ja 28.7.2019 Ruuhimäki Circuit kartingradalla, Laukaan Lievestuoreella.
Kilpailu järjestetään AKK:n luvalla nro. 11/FK/2019

Kilpailuluokat/Race Categories:
27.7. Lauantai / Saturday
Mini60, OK, OKJ, KZ2

28.7. Sunnuntai / Sunday
Mini60, OK, OKJ

Kilpailutoimisto / Race office
Kilpailutoimisto avoinna/Race office opens:
Perjantai/Friday 26.7.2019
14:00-20:00
Lauantai/Saturday 27.7.2019
8:00 – 19:00
Sunnuntai/Sunday 28.7.2019
8:00 – 18:00
Sähköposti/email: maritahannele.ropponen@gmail.com Puh.0405169672

Tuomaristo/Stewards
Puheenjohtaja / The Chairman of stewards:
Tuomarit / Stewards:

Jarmo Pekkala
Veli-Pekka Rossi
Heimo Nieminen

Järjestelytoimikunta / Event Organization
Kilpailutapahtuman johtaja/Race Event Director:
Kilpailunjohtaja/Race director:
Apulaiskilpailunjohtaja/Deputy Race Director:
Kilpailusihteeri/Race Secretary:
Turvallisuuspäällikkö/Chief Safety Officer:
Tuloslaskentapäällikkö/Chief Results Officer:
Ratatuomareidenpäällikkö/Head of the Marshals:
Varikkopäällikkö/Paddock officer:
Pääkatsastaja/Head of Scrutineer:
Katsastuspäällikko/Chief of Scrutineer:
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Jyväskylä
Toivakka

Juuso Teuronen
Satu Väisänen
040 7455 166
Mika Leinonen
040 722 0935
Marita Ropponen 040 5169 672
Mikael Yli-Viitala
Markku Ryynänen
Veli-Matti Ahonen
Tony Haverinen 040 8377 744
Tero Kortetmäki
Jarkko Aramo

AKK
LMM
LMM
LMM
LMM
AKK
LMM
LMM
AKK
AKK

IX LMM KartingSM, Laukaa
Yleismääräykset / Basic rules
Kilpailussa noudatetaan Karting SM / SJM sarjasääntöjä 2019 ja AKK-Motorsportin
sääntökirjan voimassa olevia sääntöjä.
The race event follows the regulations of Finnish ASN Karting SM / SJM 2019 series regulations
and the regulations on the AKK-Motorsports rulebook.
https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/karting_sm_sarjasa_a_nno_t2019_final.pdf
https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/karting_sjm_2019_sarjasa_a_nto_final.pdf
https://www.autourheilu.fi/saantokirja/
Kilpailunjohdolla on oikeus, mikäli olosuhteet vaativat, päätöksellään peruuttaa, siirtää tai
keskeyttää kilpailu tai sen osa, sekä antaa tarpeelliseksi katsomiaan lisämääräyksiä.
The race organizer can, in special situations by confirmation of the stewards, cancel, move or
interrupt the race or part of the race and give out necessary additional regulations during the
race.
Kilpailurata/Circuit data
Ruuhimäki Circuit
Pituus/Lenght 1240m
Leveys/width 8m
Sijainti / Location
Laukaa, Lievestuore n. 20km from Jyväskylä
Osoite / Address
Mikroradantie 142
41400 Lievestuore
Suurin sallittu auto määrä on 34 kpl
Track capasity 34 karts
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IX LMM KartingSM, Laukaa
Harjoittelu/Practice
Rata on suljettu osakilpailuun osallistuvilta kuljettajilta maanantai 22.7.- torstai
25.7. klo 12 välisen ajan.
The track is closed from Monday 22.7. – to Thursday 25.7. at 12 noon from drivers
who are participating in the race.
Ratamaksu/Track fee:
Ratamaksu/Track fee:

torstai/Thursday 25.7.2019
perjantai/Friday 26.7.2019

20EUR
40EUR

Muina aikoina harjoittelu on mahdollista Ruuhimäki Circuitin normaalin aukioloaikojen sekä
hinnaston mukaisesti. Ratakalenteri löytyy osoitteesta mikrorata.fi . Tarkista kalenterista radan
varaustilanne.
At other times before race, practice is possible during normal opening times of Ruuhimäki
Circuit. Please check the calender www.mikrorata.fi
25.7.2019 torstai/Thursday
Varikko avoinna kilpailijoille/Paddock opens
Vapaa harjoittelu luokittain/Free Practice

8:00 - 21:00
12:00 - 20:00

26.7.2019 perjantai/Friday
Varikko avautuu/Paddock opens
Vapaa harjoittelu luokittain/ Free Practice

8:00
10:00 - 18:00

Autoissa oltava kiinnitettynä kilpailijakohtainen ja toimiva transponderi
The transponder must be attached on Friday when entering the track.
Ilmoittautuminen/Drivers Registration at track
Esikatsastus, renkaiden jako/
Pre-Scrutineering and Handed out of tires

14:00 - 18:00

Ohjaajakokoukset/Drivers Briefings

19:00 – 20:00

16:00 – 18:45

27.–28.7 2019 lauantai/Saturday – sunnuntai/Sunday
Aikataulu julkaistaan osallistujamäärän vahvistuttua.
The schedule will be published after the number of participants is confirmed
Kilpailun suoritustapa/Race format
Kilpailun suoritustapa on C. Alkuerien määrä on kaksi kappaletta. (1.& 2. tai A-B-C) Mikäli
osanottajia on yli radan kapasiteetin (34 kpl) ajetaan keräilyerä (Second Chance). Finaaliin
pääsee mukaan 34 nopeinta kilpailijaa.
Race format is C. Qualifying Heats amount is (1. and 2. or A-B-C). If there are more
participants than the track capasity (34) there will be a Second Chance. The top 34 drivers will
gain a place to finals.

3

IX LMM KartingSM, Laukaa
Osanotto-oikeus/ Participation rights
Kilpailu on avoin kaikille kyseisten luokkien ajajille, joilla on voimassa oleva kuljettajan
edustaman maan ASN:n myöntämä kilpailijalisenssi ja jotka kilpailunjohto on osanottajiksi
hyväksynyt.
The race is open to all drivers in categories Mini60, OKj. OK and KZ2 who have valid license
issued by their ASNs and have been approved by Race Organization
Ilmoittautuminen ja maksut/Registration and prices
Ilmoittautuminen AKK – Motorsport ry:n kisapalvelu KITI:in lauantai 20.7.2019 klo 23.59
mennessä. www.autourheilu.fi
Drivers with Finnish license must register via KITI system by the end of Saturday 20.7.2019 at
23:59. Drivers with foreign country ASN license must register in web address
https://my.surveypal.com/Entry-Form-Karting-SM-SJM
Osanottomaksut/Payments:
OK
170EUR
OKJ
170EUR
KZ2
130EUR
Mini60
150EUR, osallistuminen yhdelle päivälle 75EUR
Osanottomaksu maksetaan ennakkoon KITI-ilmoittautumisen yhteydessä tilille:
FI65 5221 0540 0451 37. Maksun viitenumero on kuljettajan ID numero. Viestikenttä jätetään
tyhjäksi.
The participation fee should be paid to the bank account FI65 5221 0540 0451 37 / OKOYFIHH
Write the Driver’s name on the message field.
Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään kilpailunjohtajan harkinnan mukaisesti.
Late registration is possible but needs a permission from the Race Director
Huomio! Karting auton liikennevakuutus on oltava voimassa.
! Please note that the Finnish law requires each kart to have also an insurance.
Palkinnot/Prizes
Kaikissa SM / SJM luokissa palkinnot/pokaalit jaetaan kolmelle parhaalle kilpailijalle.
Palkittavien kuljettajien on oltava pukeutuneena ajopukuun.
The prizes will be given to three top driver/category
All drivers who will be getting a prize must wear a driving suit to the prize giving ceremony.
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IX LMM KartingSM, Laukaa
Ajanotto/Timing
Transponderin numero ilmoitetaan KITI-ilmoittautumisen yhteydessä.
Järjestävältä seuralta voi vuokrata transponderin radalta ilmottautumisen yhteydessä.
Hinta 60EUR / kilpailupäivä
Vuokratun transponderin kadotessa tai rikkoutuessa on vuokraaja velvollinen
korvaamaan järjestäjälle 350EUR.
Kilpailija on vastuussa lähettimen luotettavasta kiinnittämisestä ja lataamisesta.
Each driver must have a personal transponder of which number must be given in at the
registration.
The organizer has a limited amount of transponders for rent. The renting fee is 60EUR per race
day.
If rental transponder is lost or broken, compensation fee is 350EUR
The driver is responsible for the reliable attachment of the transponder and
for the charging level during the event.
Polttoaineen ostopaikka/Fuel station
SEO Lievestuore/Laukaan Säästömarket, Kelkkamäentie 277 41400 Lievestuore.
Radalta matkaa noin 3-4km. Sijaitsee vastapäätä Nokkakiven huvipuistoa, radalle kääntyvän
risteyksen kohdalla.
Race fuel must be bought from SEO Lievestuore/Laukaan Säästömarket, Kelkkamäentie
277, 41400 Lievestuore.
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IX LMM KartingSM, Laukaa
Varikkomääräykset/Paddock rules
Varikkoalueelle sallitaan vain huoltoautot ja -teltat. Henkilöautot pysäköidään niille
varatuille pysäköintialueille radan välittömään läheisyyteen.
Kilpailijoiden on käytettävä varikkopaikkansa pohjana nesteitä läpäisemätöntä
peitettä.
MOOTTORIEN KÄYTTÄMINEN VARIKOLLA ON KIELLETTY
HUOM! Moottoreita ei saa lainkaan käyttää varikolla. Moottorin käynnistymisen saa testata
radan sisäänmenoaitauksessa ja käynnistymisen jälkeen moottori tulee sammuttaa
välittömästi. Järjestäjän ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ohjeiden noudattamatta
jättämisestä rangaistaan.
Käytöstä poistetut renkaat tuodaan niille osoitettuun keräyspisteeseen. Jäteöljy ja muu
käytöstä poistettu palava tai ympäristövaarallinen jäte ja niiden tyhjät astiat on tuotava
ongelmajätteiden keräyspaikkaan, eikä niitä saa laittaa sekajätteen joukkoon.
Jokainen kilpailija on vastuussa oman varikkopaikkansa siivoamisesta kilpailun jälkeen.
Tupakointi sallittu ainoastaan merkityissä tupakointipisteissä.
Sammutin tulee sijoittaa siten, että kuka tahansa löytää sen nopeasti! Sammuttimen
tarkastuksen tulee olla voimassa!
Rata-alueella on noudatettava hiljaisuutta 22.00 - 08.00 välisenä aikana. Tällöin mm.
kompressorien sekä muiden meluavien laitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
Kilpailunjärjestäjä perii em. määräysten rikkomisesta 100 euron sakon.
***
Only service vehicles and tents are allowed in the paddock area.
The parking area for cars is located at the immediate vicinity of the paddock
Competitors / Teams must use a liquid impervious cover as the basis of paddock space
RUNNING ENGINES AT THE PADDOCK NOT ALLOWED
NOTE! It is not allowed to run engines in the paddock area at all. At the pre-grid area it is
allowed to start the engine but not to run it. The competitors must obey the instructions from
the organizer.
Used tires must be left to the marked locations at the track, waste oil and other used
flammable or hazardous waste and empty containers can only be disposed to marked collection
points at the track. Never put this waste to the normal trash bins.
Each competitor or Team is responsible for transferring their own waste to the trash bin.
Smoking is only allowed at marked locations
Fire extinguishers must be located so that anyone can find them fast in case of an emergency!
Fire extinguishers must be inspected.
There is an obligatory period of silence at the track during 22:00 – 08:00 each day. During this
period for example using compressors or any loud equipment is absolutely forbidden.
The Race organization will charge a fine of 100 euros for violating the regulations above.
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Majoittuminen ja ruokailu rata-alueella/Camping and eating at the Track Area
Radalla on saatavilla kahvia, virvokkeita, jäätelöä, pientä makeaa ja suolasta syötävää sekä
lämmintä ruokaa.
Varikkoalueelle ei sallita asuntoautoja ja – vaunuja, niille on varattu oma alueensa johon
varikkopäällikkö ohjaa opastetusti. Älä aja omatoimisesti ”leirintä-alueelle”.
Yöpymismaksu 20 €/yö, sis. sähkön, veden ja saunan. Maksetaan radalla.
Grillaaminen hiiligrillillä ja kaikenlainen avotulen teko on kielletty. Tämän määräyksen
rikkomisesta 500 euron sakko.
***
Motorhomes and wagons are not allowed in the paddock area. They have their own area near
the paddock. Please contact the Paddock officer Tony Haverinen 040 8377 744
On the Race weekend at the paddock area you can buy coffee, refreshments, ice cream, small
sweets and savory food and lunch from Thursday to Sunday
Fee of camping on track area 20EUR/night. including electricity, water and sauna. Payment to
the race office.
Grilling with a charcoal grill or any kind of open fire is forbidden. For the violation of this
provision, a fine of EUR 500.

Welcome
to Race to
Ruuhimäki Circuit
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