KARTING
Aluemestareiden kilpailu
21.-22.9.2019 HYVINKÄÄ

CADET●MICRO●RAKET JUNIOR●RAKET●MINI60●TAG

ALUEMESTAREIDEN KILPAILU

KILPAILUKUTSU
KILPAILUN SÄÄNNÖT

KILPAILUKUTSU
Hyvinkään Urheiluautoilijat ry. kutsuu kilpailijoita osallistumaan Kartingin Aluemestareiden kilpailuun 2122.9.2019 Hyvinkään Vauhtipuiston karting-radalle.
AKK:n lupa 22/FK/19

KILPAILULUOKAT
Cadet, Micro, Raket junior, Raket, Mini 60
Lisäluokat: Järjestäjällä on oikeus lisätä TAG-luokka, mikäli aikataulu antaa myöden
Järjestäjällä on oikeus yhdistellä tai perua luokkia.

OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuun pääsevät Aluemestaruuskilpailuiden tulosten perusteella parhaat kuljettajat. Kuljettajien määrä
alueittain lasketaan prosentuaalisesti alueen osallistujamäärien mukaan luokittain.
Mahdolliset varapaikat, tulkinnat ja pyöristykset aluekohtaisen osallistujamäärän suhteen tekee AKK
yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa.
Osallistuvien kuljettajien aluekohtaiset määrät luokittain tullaan julkaisemaan kilpailukutsun liitteenä.
Lisäluokkiin ei ole osallistumismääräkiintiöitä.

TUOMARISTO
Tuomariston puheenjohtaja

Juhani Stenfors

Tuomarit

Eero Suonranta
Kimmo Sainio

Tuomariston sihteeri

Timo Helli

PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja

Erno Laukkarinen

Kilpailun apulasijohtaja

Jonas Linberg

Kilpailun sihteeri

Timo Helli

Tuloslaskentapäällikkö

Markku Ryynänen

Liputtajen päällikkö

Jarmo Reijonen

Turvallisuuspäällikkö

Juha-Pekka Valtonen

Katsastuspäällikkö

Jarkko Aramo

Varikkopäällikkö

Pekka Niskanen

KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimiston

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry
Hikiäntie 1507
05900 HYVINKÄÄ

20.9.2019 klo 16.00 alkaen kilpailutoimisto on Hyvinkään Vauhtipuiston karting-radalla.

RATA
Kilpailu järjestetään Hyvinkään Vauhtipuiston karting-radalla. Radan pituus on 1004m ja leveys 8 m. Suurin
sallittu automäärä 34 autoa / erä, Cadet-luokassa 22 autoa / erä, Micro 26 auto / erä.
Radan osoite: Hikiäntie 1507
Lisätiedot: www.hyua.fi

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen AKK-Motorsport ry:n KITI-kisapalvelun kautta.
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 17.9.2019 klo 21.00.
Jälki-ilmoittautuminen voidaan hyväksyä kilpailunjohdon päätöksellä.
ota yhteys Kati Niskanen 044-575 05 19 tai e-mail: kati.niskanen@saunalahti.fi

MAKSUT
Osallistumismaksu on kaikissa luokissa 80 €. Osallistumismaksu suoritetaan Hyvinkään Urheiluautoijat ry:n
tilille FI76 5062 0320 2885 60, käytä viitenumerona kuljettajan Motorsport ID-numeroa. Kuitti maksusta on
esitettävä kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Perjantain harjoituspäivän ratamaksu on 20 euroa.

VARIKKO
Varikkopaikka on kooltaan 4 x 6 metriä. Varikkopaikalla täytyy olla poltto- tai voiteluaineita läpäisemätön
suojamatto sekä imeytysmatto, sääntökirjan mukaan.
Avotulen ja kaikenlaisten grillien käyttö, sekä tupakointi on varikkoalueella ehdottomasti kielletty. Sakko
100€. Järjestäjä on varannut grillaukseen ja tupakointiin erilliset, turvalliset alueet.
Jokaisella kilpailijalla tulee olla varikolla sääntökirjan määräämä sammutin.
Kilpailualueella on noudatettava hyvää siisteyttä. Varikko ja huolto-ajoneuvon paikka tulee siivota ennen
alueelta poistumista. Bensiinillä pesu on ehdottomasti kielletty. Käytetyt renkaat ovat ongelmajätettä ja ne on
jokaisen kilpailijan itse vietävä mukanaan pois.
Rata-alueella on noudatettava hiljaisuutta klo 22:00 - 7:00 välisenä aikana, jolloin mm. kompressorien käyttö
on kielletty.
Polkupyörillä, potku- ja rullalaudoilla sekä rullaluistimilla ajaminen ja liikkuminen varikkoalueella ja radalla on
turvallisuuden vuoksi kielletty.
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.
Dronen lennättäminen on ehdottomasti kielletty.

MAJOITTUMINEN
Rata-alueella on mahdollista majoittua omassa asuntovaunussa tai -autossa. Sähköä on saatavissa
rajoitetusti. Majoitus-/Sähkömaksu on 20€ vrk käteisellä toimistoon suoritettuna, varikolta kerättynä 50€ vrk.
Sähköä ei saa käyttää lämmittämiseen.
Radalla on suihkumahdollisuus.
Suihkuun/saunaan pääsee myös esimerkiksi Sveitsin uimalassa osoitteessa Teerimäenkatu 6, 05900
Hyvinkää. Avoinna arkisin 6:30 – 20:00 ja la-su 10:30 – 18:00. Etäisyys radalta noin 7 km.
Ajo-ohje: VT 130 -> Hyvinkää P / Sahanmäki-liittymästä (tie 1430) 5km -> käänny vasempaan Hausjärvelle
päin, Hikiäntie (MT 290) aja n. 200m, rata sijaitsee vasemmalla puolella. Katuosoite Hikiäntie 1508

PERUUTUKSET
Peruutukset on tehtävä sähköpostilla tai soittamalla ja varmistettava että järjestäjä on saanut asiasta tiedon.
Kati Niskanen 044-575 05 19 tai e-mail: kati.niskanen@saunalahti.fi

KILPAILUN KULKU
Kilpailussa ajetaan harjoitusajot, aika-ajo, kaksi alkuerää ja finaali.

ALUSTAVA AIKATAULU
Lauantai 21.9.2019
9:00-15:00

vapaat harjoitukset luokittain

13:00-14:30

Ilmoittautuminen ja katsastus

15:00

Ohjaajakokous

15:30

Kuljettajaesittely

16:00

Warm up

17:00

aika-ajot

Sunnuntai 22.9.2019
10:05

Warm up

11:30

Alkuerät

16:00

Finaalit

18:00

Palkintojen jako

Tarkempi aikataulu kilpailupaikalla.

KATSASTUS
Sääntökirjan 2019 mukaan

VARIKKOMÄÄRÄYKSET
Varikkopaikkojen jako alkaa perjantaina 21.9.2019 klo 12:00. Varikkopaikat jaetaan järjestäjän toimesta.
Älkää ajako varikolle ennen kuin olette keskustelleet varikkohenkilökunnan kanssa. Varikkopaikan koko on
4x6m. Varikolle saa tuoda vain kilpailu- ja huoltokalustoa, muulle kalustolle on alueella erikseen osoitetut
paikat. Pääosa kilpailijoista sijoitetaan ylävarikolle.
Kilpailijoilla tulee olla varikkopaikkansa pohjana poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön peite. (Ympäristöluvan
vaatimus). Varikolle ei saa tuoda nestekaasulaitteita eikä siellä saa käsitellä avotulta. Varikolla on
noudatettava yleistä siisteyttä.
Varikkoalueelle on järjestetty sähkökeskuksia, jokainen kilpailija vastaa omista ulkokäyttöön soveltuvista
jatkojohdoistaan.
Majoitusalueella noudatetaan turvaväliä, joka on minimissään 4 m. Avotulen teko on kielletty koko alueella.

PALKINNOT

Luokassa Cadet palkitaan kaikki ja muissa 1/3 luokkaa kohden määräaikaan ilmoittautuneiden määrästä.
Palkinnot jaetaan kilpailupaikalla tulosten tultua hyväksytyiksi.

VASTUU JA VAKUUTUS
Vuoden 2019 sääntökirjan mukaan.

YLEISMÄÄRÄYKSET
Kilpailun johdolla on oikeus, mikäli olosuhteet niin vaativat, tuomariston päätöksellä peruuttaa, siirtää tai
keskeyttää kilpailu tai sen osa sekä antaa tarpeelliseksi katsomiaan lisämääräyksiä.

MUUT PALVELUT
Radalla on kahvio, josta voi ostaa kahvia, virvokkeita, pikkupurtavaa sekä kilpailupäivänä ja
lauantaina mahdollisuus lämpimään ruokaan. Kahviossa maksuvälineenä käy käteinen tai pankki/luottokortti.

