RMC PAIMIO 2022
OHJEET OSALLISTUJILLE
HARJOITTELU JA RATAMAKSUT
Kuismanen Circuit - kartingata on avoinna harjoitteluun joka päivä klo 10 - 20. Ratamaksu 27,50 €
suoritetaan radan vieressä olevalla Neste huoltoasemalla maksukortilla (Ajurintie 1, Paimio), josta
saa maksua vastaan ajotarran. Tiedot merkitään Nesteellä olevaan ajopäiväkirjaan.
Kilpailuviikon keskiviikkona 3.8., torstaina 4.8. ja perjantaina 5.8. ratamaksu on 30 €/pvä. Maksu
suoritetaan kartingradan kioskilla maksukortilla (pankki/luotto). Ratamaksusta annetaan tarra,
joka tulee liimata kartingautoon.

MUUT MAKSUT
Ekomaksu on 25 €/kuljettaja/vkl ja majoitusmaksu 20 €/vrk/majoitusajoneuvo. Maksu suoritetaan
kartingradan kioskilla maksukortilla (pankki/luotto).

VARIKKOALUE
Kilpailujen varikkoalue on kartingradan vieressä olevalla ajoharjoitteluradalla. Saapuessanne
varikkoalueelle, ilmoittakaa saapumisestanne 3 tuntia ennen saapumista varikkopäällikkö Jouni
Leinolle, puh. 045 3100 882 (24/7). Tiimien tulee ilmoittaa viimeistään maanantaina 2.8. teltan
koko (pituus x leveys).
Koko varikkoalue on asfaltoitu, joten telttojen kiinnitykseen EI saa käyttää maakiiloja.
Varikkoalueella on 1000 litran säiliöitä, joista voi täyttää omat painoina käytettävät kanisterit.
Huomioitavaa on, että tiimitelttojen yhteyteen ei pysäköidä autoja ja trailereita, vaan niille on
osoitettu oma pysäköintialue. Ainoastaan yksi varaosatraileri tai -auto on mahdollista pysäköidä
tiimiteltan yhteyteen.
Varikko- ja majoitusalueella EI saa käyttää omia saunoja. Ei puu- eikä sähkölämmitteisiä. Kaikki
sähkölaitteet, joita käytetään, on oltava 230 V laitteita.
Avotulen teko (puu/hiiligrillit) alueella on kielletty.
Sähköautojen lataus alueen sähköllä on kielletty. Sähköautoja voi ladata viereisellä Neste
huoltoasemalla.
Varikolla on oltava AKK:n sääntöjen mukaiset tarkastetut alkusammuttimet. Paloviranomaiset
tulevat tarkastamaan sammuttimet.

KATSASTUS
Katsastus ja renkaiden jako tapahtuu perjantaina varikkoalueella. Lauantai-aamuna katsastuspiste
siirtyy kartingradalle.

KARTTIPARKKI
Kartingradalla lähtöalueen viereen on rakennettu ”karttiparkki”, johon voi jättää kartingauton
odottamaan seuraavaa lähtöä. Karttiparkissa on tarjolla paineilmaa ja varikkomattoja. Alue on jaettu
luokittain.

MAJOITTUMINEN ALUEELLA
Majoittumiseen (matkailuautot, -vaunut ja bussit) on varattu oma alueensa, joka on varikkoalueen
vieressä. Koko alue on asfaltoitu. Maa on hieman kalteva, joten on hyvä varata pyörien alle
suoristuslevyjä. Kaikki linja-autot tullaan ohjaamaan myös majoitusalueelle.
Majoitusmaksu maksetaan kartingradan kioskilla, jossa tulee ilmoittaa ajoneuvon rekisteritunnus.

SANITEETTITILAT
Varikkoalueella on yksi naisten ja yksi miesten vesi-WC. Lisäksi varikkoalueella on kemiallisia
käymälöitä. Varikkoalueella on suihku- ja saunatilat. Naisten sauna- ja peseytymisvuoro on klo 17 20.30. Varikkoalueella on lisäksi puulämmitteinen mobiilisauna, jonka käyttö on mahdollista
kelivarauksella.
Kartingradalla kioskin vieressä on kaksi naisten ja kaksi miesten vesi-WC:tä sekä suihku
kummallekin sukupuolelle.

RUOKAILU
kartingradan kioskilla (avoinna ke - su) on myynnissä edullisesti kahvia, virvokkeita, jäätelöä,
pullaa, hodareita, lihiksiä ja laadukasta grillimakkaraa. Lisäksi vieressä on ruokailupiste, jossa on
tarjolla tuhdimpaa ruokaa. Kaikki hinnat ovat kohtuullisia.
Kioskin tuotto käytetään seuran nuorisotyöhön, joten toivomme kioskin ahkeraa käyttöä.
Alueen vieressä on lisäksi Neste huoltoasema, jossa toimii Subway, Kotipizza ja lounasbuffet.

JÄTEHUOLTO
Alueella on roskiksia. Pidetään alue siistinä ja parannetaan yhdessä viihtyisyyttä.

TUPAKOINTI
Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tumpit tulee laittaa tupakointipisteellä olevaan
tuhkikseen.

YLEISÖPYSÄKÖINTI
Mikäli teillä tulee sukulaisia/ystäviä katsomaan kilpailua, tiedottakaa heille, että pysäköivät
ajoneuvonsa Neste huoltoaseman pysäköintialueelle.

YLEISÖALUE
Kartingradalla kioskin vieressä on yleisöalue, jossa sijaitsee katsomo ja ruokailuteltta.

MUU OHJELMA
Kartingradalla järjestetään vanhojen kartingautojen näyttely ja näytösajoja. Lisäksi on RC-autojen
näytösajoja ja muuta ohjelmaa.
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