KymiRing Kausala
27. ja 29.8.2021
Ohjaaja info
Endurace
27.82021 Perjantai
Klo 09:00-18:00 Rata on varattu harjoitteluun kilpailuun osallistuville kuljettajille erillisen aikataulu.
n mukaan, 150€/auto.
Lisätiedot kilpailu toimistosta. Ajanotto vuokra transpondereita toimistosta,
30€ .
29.8.2021 Sunnuntai
Klo 08:00-18:00 Kilpailutoimisto avoinna. Varikko pilttuu 1.
Klo 11:15

Aika-ajo ja kilpailulähtö erillisen aikataulun mukaan.

Klo 18:15

Palkintojen jako.

1.

Yleistä

Vallitsevan koronatilanteen takia on muistettava edelleen välttää tarpeettomia kokoontumisia muiden kuin oman seurueen kanssa. Käytetään käsidesiä ja
tarvittaessa maskia. Varaudu käsidesiin tarpeen mukaan. Alueella on käytössä pajamaja wc:t jotka sijaitsevat huoltoaleen
reunalla. Alueella ei ole vesijohtoa, eikä peseytymis mahdollisuutta sähköä saa työmaa keskuksesta. Asfaltoitu
alue ei ole suuri. Pilttuu 1 ja
2 ovat ravintolan käytössä. Pilttuu 3 on varattu ra ta varikolle ajoon.
Pilttuu 4 on katsastuksen käytössä.
Alue on vielä
työmaa aluetta.
2. Saapuminen varikko alueella
KymiRingin moottorirata sijaitsee osoitteessa Kymintie 748 47400
Kausala. 60 astetta 52 min. 38 sek. Pohjoista ja 026 astetta 28 min. 55
sek. Itäistä.
Varikko sijaitsee tulotien oikealla puolella. Pilttuun vuokranneet
saavat toimistosta pilttuun numeron. Pilttuita saa vuokrata kilpailu toimistosta yhden auton paikka 120€ ja koko pilttuu ( 6x20 m ) 350€.
3. Ilmoitustaulu
Sijaitsee kilpailutoimistossa.
4. Lisämääräykset
Lisämääräykset julkaistaan ilmoitustaululla.
5. Pysäköintivarikko
Saapuessanne varikolle olkaa yhteydessä varikkopäällikköön Martti
Lönnroth 046 6579 953. Mikäli varikkopaikka pysytetään omatoimisesti
ilman varikko päällikön lupaa, on kilpailunjärjestäjällä oikeus siirrättää
varikko rakennelmat.
Varikko rakennelmien purku ennen viimeisen lähdön maaliintuloa on
sallittu vain varikkopäällikön tai kilpailun johdon luvalla. Pysäköinti varikolla on 20 km nopeusrajoitus. Kilpa– ja huoltoauton alla tulee olla vähintään auton pohjan pin- ta-alan kokoinen nesteitäläpäisemätön alusta.

6.

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla

-

Kilpailutoimisto sijaitsee pilttuussa 1. Toimisto on avoinna perjantaina klo 09:00
18:00, lauantaina 08:00-18:00 ja sunnuntaina klo 08:00-18:00. Kilpailijan
tulee olla ilmoittautunut sunnuntaina klo 09:00 mennessä.

7.

Katsastus
Katsastus tapahtuu kiertävänä omilla varikkopaikoilla.
Kilpa-auton tulee olla esikatsastettu hyväksytysti ennen osallistumista mihinkään kilpailun viralliseen osaan.

8.

Ohjaajakokous
Sunnuntaina 28.8. lo 09:15 ratavarikolla. Ohjaajakokoukseen osallistuminen pa
kollinen kaikille kilpailijoille.

9.

Ratavarikko
Ratavarikolla on nopeus rajoitus 30 km/h jota valvotaan koko tapahtuman
ajan. Ratavarikolla saavat oleskella vain meneillään olevan kilpailuosan kilpailijoiden mekaanikot. Missään tilanteessa lapset eivät saa oleskella ratavarikolla. Ratavarikon oikealle kaistalle ei saa pysähtyä, ainoastaan kilpailutoimitsijan
käskystä. Musta/oranssi, mustan lipun ja stop and go puhutteluviiva sijaitsee
ratavarikon sisään käynnissä. Ratavarikolla ei saa ohittaa. Ratavarikolla tupakointi on kielletty.

10. Lähtöön järjestäytyminen lähtö

Lähtöön järjestäytyminen kootaan pilttuiden 25-31 edessä josta lähdetään lähtöön ja lähdetään lämmittely kierrokselle. Lähtö tapa sääntökirjan mukaan.
Lähtö tapahtuu lähtövaloilla kun punaiset valot sammu niin lähtö tapahtuu.
11. Päälippupiste
Päälippupiste sijaitsee lähtö/maali viivan kohdalla vasemmalla puolella.
12. Punaisenlipun linja
Mikäli lähtö joudutaan keskeyttämään punaisella lipulla, ajavat kilpailijat suurta
varavaisuutta noudattaen ratavarikoolle jonoon vasempaan reunaan, autot ovat
parc ferme säännön alaisia. Ratavarikolla kilpailijat saavat ohjeet kuinka kilpailua jatketaan.
13. Lippupisteet
Lippupisteitä 16 kpl
14. Kilpailun kulku ja säännöt
Vuoden 2021 AKK:n sääntökirjan, luokkakohtaisten sääntöjen ja näiden kilpailukohtaisten sääntöjen mukaisesti.
15. Ajotapa
AKK::n säätökirjan mukaan.
16. Safety car

Kilpailussa käytetään safety car:ia toiminta AKK sääntökirjan mukaan.

18. Onnettumuudet

Mahdollisten onnettomuustilanteiden jälkeen kuljettaja lääkärin tarkastuksen
kautta. Kilpa-auto katsastuksen tarkastuksen kautta ennen kilpailun jatkamista.
19. Palkintojen jako
Palkinnot jaetaan lauantaina touring car:in osalta muiden palkinnot jaetaan
sunnuntaina.

Tervetuloa KymiRingille

