KILPAILU
Järjestäjä
29.-30.5.2021 ajettavan Historic Race Virtasalmi -kilpailu järjestäjä on HRF ry.
Kilpailu järjestetään noudattaen FIA:n liite K :ta, AKK:n sääntökirjaa 2021, HRF:n sarjasääntöjä
2021, luokkien sääntökirjoja sekä näitä Historic Race Motopark sääntöjä ja mahdollisia
lisämääräyksiä, jotka AKK-Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 14904/RAT/21
Kilpailuun ei oteta yleisöä.
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Ilmoittautuminen
Jokaisen, joka haluaa osallistua Historic Race Virtasalmi -kilpailuun pitää ilmoittautua KITI kisapalvelun välityksellä tai pyytää kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet.
Korona tilanteen vuoksi kilpailijan lisäksi saa olla 1-2 avustajaa.
Heidän nimet, kotipaikka ja puhelinnumero tulee toimittaa kirjallisesti kilpailutoimistoon.
Toimitaan saa mennä vain yksi kilpailija kerrallaan.
Ohjakokousta ei pidetä vaan se jaetaan kirjallisena kilpailupaikalla.

Osallistumismaksut
Osanottomaksu on 120€/lähtö, kuitenkin jos kilpailija osallistuu useampaan kuin kahteen
lähtöön on maksu jälkimmäisissä 60€/lähtö. Lisäksi transponderi vuokra on 10€/lähtö (ellet ole
lunastanut ponderia omaksi). Kaikissa luokissa ajetaan kaksi lähtöä.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 21.5.2021 ja kello
24.00.
Maksut pitää suorittaa järjestäjän tilille: Historic race finland FI21 4260 0010 4092 89,
viitenumeroksi oma lisenssinumero.

Varikko
Pysäköintivarikolla on tilaa n. 2 ruutua / kilpa-auto. Kaikenlainen tarpeeton ajo pysäköinti
varikolla on kilpailusta sulkemisen uhalla kiellettyä. Mopoilla / Mönkijöillä ajo on varikolla
kiellettyä.

Park Ferme
Aika-ajon ja kilpailun maaliintulon jälkeen auto ajetaan suoraan Parc Fermehen.
Katsastus ja tekniset määräykset
Kilpailija ei saa osallistua virallisiin harjoituksiin ja kilpailuun autolla, jota ei ole katsastuksessa
hyväksytty kilpailuun. Esikatsastus suoritetaan ilmoittautuneiden listan yhteydessä
julkaistavan aikataulun mukaisesti. Kilpailunumeroiden tulee olla kiinnitettyinä
esikatsastukseen tultaessa. Tekniset ja turvallisuusmääräykset FIA: n ja AKK: n sääntöjen
mukaan. Historic yksipaikkaisissa kilpa-autoissa vaaditaan peilit, turvavyöt ja turvakaaret.
Kypärän tulee täyttää FIA liite J:n vaatimukset. Ikäkausien H ja I erikoisvakio/vakio/GT/GTS autojen renkaat kuten ikäkauden G autoissa (slicks renkaiden käyttö on kielletty).

Tulokset
Tulokset Speedhive - kisapalvelusta. Järjestäjällä on oikeus yhdistää tai peruuttaa
kilpailuluokkia. Mikäli luokkia yhdistetään tai perutaan, ilmoitetaan siitä lisämääräyksellä
kilpailuun hyväksyttyjen listan julkaisemisen yhteydessä.

Palkinnot
Palkinnoiksi jaetaan pokaaalit. Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella
ilmoitustaululla.

Palkintojenjako

