Tykkimäki Karting SM/SjM Finals 10.-118.2019
Kilpailukutsun lisätiedot:
Järjestävä seura:

Kouvolan FK-kerho ry, www.kouvolakarting.fi

AKK:n lupanumero:
Kilpailurata:

Tykkimäki Circuit, radan pituus 1202 m, leveys 8m
Osoite: Tehontie 47, Kouvola

Kilpailuluokat:

Raket Sjm,Mini 60 SjM, OKj, OK, Kz2.

Osallistumismaksut: Sjm luokat 150€ vkl/75€pv, SM luokat 170 €vkl,Kz2 130€. Osallistumismaksu
maksetaan Kouvolan FK-kerhon tilille FI72 5750 0120 0478 90 ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoja kenttään kuljettajan nimi, luokka ja
kilpailunumero.
Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset Kitiin 3.8.2019 mennessä. Mahdolliset peruutukset sähköpostilla:
toimisto.kouvolanfk@gmail.com viimeistään 9.8.2019 klo 12.00.

Yleismääräykset:

Kilpailussa noudatetaan Karting SM sarjasääntöjä ja AKK-Motorsportin sääntökirjan
2019 määräyksiä. Kilpailun johdolla on oikeus, mikäli olosuhteet niin vaativat,
tuomariston päätöksellä peruuttaa, siirtää tai keskeyttää kilpailu tai sen osa, sekä
antaa tarpeelliseksi katsomiaan lisämääräyksiä. Vastuut ja vakuutukset sääntökirjan
2019 mukaan

Päätoimihenkilöt:
Tuomariston puheenjohtaja: Matti Puhakka

Sastamala

Tuomari:

Harri Rämä

Lappeenranta

Tuomari:

Jukka Ojanen

Hamina

Kilpailun johtaja:

Juha Ahonen

p. 0406462204

Kilpailutapahtuman johtaja: Juuso Teuronen
Kilpailun sihteeri:

Kirsi Suominen-Karsikas

Katsastuspäällikkö:

Jukka Toikka

Turvallisuuspäällikkö:

Tommi Järvinen

Lippupisteiden päällikkö:

Martti Anttila

Tuloslaskenta:

Markku Ryynänen

Apulaiskilpailunjohtaja

Janne Kapiainen

Varikkopäällikkö:

Tomi Jäppinen

Kilpailun yhteyshenkilö:

Tomi Jäppinen , toimisto.kouvolanfk@gmail.com

p. 0452757930

Yleisaikataulu:

7.8.2019

Varikko avautuu klo 17.00
Varikko sulkeutuu klo 21.00. HUOM! Varikon portti lukitaan.
Varikolle ei saapumista klo. 21.00 jälkeen

8.8.2019

Varikko avautuu klo 09.00
Vapaa harjoittelu luokittain klo 12.00 – 20.00
Varikko sulkeutuu klo 21.00 HUOM! Varikon portti lukitaan.
Varikolle ei saapumista klo. 21.00 jälkeen

9.8.2019

Varikko avautuu klo 7.00 ja sulkeutuu klo. 22.00
Vapaa harjoittelu luokittain klo 09.00 – 18.00. Autoissa on
oltava kiinnitettynä toimintakuntoinen transponderi.
Ilmoittautuminen klo 14.00 - 18.00.
Katsastus 18.00 – 20.00

10.-11.8.2019

Tba

Tarkempi aikataulu kilpailupaikalla.

Polttoaineasema: City-TB , Salpausselänkatu 49, 45100 Kouvola. Polttoaine 98E, sama polttoaine
jokaisessa mittarissa. Polttoaineen nouto 7.8.2019.-11.8.2019, Huomioikaa ahdas piha-alue polttoainetta
noudettaessa.
Ekomaksu sisältyy ilmoittautumismaksuun. Majoitus 20 €/vrk. Ratamaksut SM/SjM luokat to 20 € ja pe 40
€.

VARIKKOMÄÄRÄYKSET
Varikkopaikat jaetaan radalle tultaessa järjestäjän (varikkopäällikön) toimesta, eikä varikolle saa sijoittaa

ajoneuvoja tai telttaa muualle. Osanottomaksuun sisältyvät varikkopaikka 4 x 6 m ja rajoitettu
varikkosähkö (EI SAA KÄYTTÄÄ LÄMMITTÄMISEEN EIKÄ JÄÄHDYTTÄMISEEN!).
Mikäli tarvitset varikkosähköä, selvitä järjestäjän kanssa kytkentäpisteen paikka ja käytettävä teho.
Pyydä järjestäjältä jätesäkki ja selvitä jätteiden keräystapa ja jätepisteiden sijainti. Kilpailijalla tulee olla
varikkopaikkansa pohjana poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön pressu. Jokaisella varikkopaikalla on myös
oltava sääntökirjan yleisten sääntöjen mukainen imeytyspeite. Ennen lähtöäsi kilpailupaikalta, varmista,
että varikkopaikkasi ja majoituspakkasi on siisti. Siivoamattomasta varikko- /majoituspaikasta järjestäjä
voi laskuttaa kilpailijaa.
Selvitä sammuttimien sijainti, hitsaus- ja kipinöivien työstöjen suorituspaikan sijainti, sekä tupakointi ja
avotulen käytön rajoitukset. Tulityöt tehdään ehdottomasti järjestämän osoittamilla paikoilla!
Varikkopaikan sammuttimen pitää olla ABC-luokan sammutin kokoluokaltaan vähintään 6 kg tai AB-luokan
6 litran vaahtosammutin ja se tulee sijoittaa varikon kulkuväylän läheisyyteen teltassa. Sammutin tulee olla
tarkastettu.
Avotulen käsittely (mm. grillaaminen) on sallittua vain kilpailun järjestäjän osoittamilla paikoilla. Varikolla
tupakointi ja bensiinillä peseminen on kielletty!

Rullaluistimien, rullalautojen, polkupyörien,sähköpyörien ja mopojen käyttö on kielletty varikolla ja radalla
turvallisuuden takia.

Varikolla ja asuntovaunualueella on ehdoton hiljaisuus päivittäin klo 22.00 – 7.00.
Rata-alueelle alkoholin tuominen on kielletty. Näiden sääntöjen rikkomisesta kilpailun järjestäjä voi
poistaa kilpailijatiimin rata-alueelta ja informoida kilpailun johtajaa sekä tuomaristoa, jotka voivat
sulkea ko. kilpailijan kilpailusta kokonaan.
Tupakointi on sallittu vain järjestäjän osoittamassa paikassa. Tämän kiellon rikkomisesta kilpailun
tuomaristo voi määrätä 100 € sakon, joka tulee maksaa välittömästi kilpailupaikalla. Sakko voidaan
määrätä kilpailijalle tai hänen huoltajalleen/mekaanikolle. Kilpailija, jota sakkorangaistus koskee
(mukaan lukien ilmoitettu huoltaja ja/tai mekaanikko) ei voi jatkaa kilpailua ennen kuin sakko on
maksettu. Tuomariston antamasta sakkorangaistuksesta ei voi valittaa eikä vedota AKK:n toimielimiin.

TERVETULOA KOUVOLAAN!

