Pirkanmaan
Fossiilisarja 2012
KILPAILUKUTSU
Lentola 12.8.2012

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan Fossiilisarjan järjestäjät kutsuvat kaikkia aikuisharrastajia osallistumaan
sarjakilpailuihin, joita ajetaan VMF Vauhtipuiston, Kaanaan ja Lentolan radalla.
Kilpailuissa ajetaan Raket 120 luokan autoilla. Säännöt on nähtävissä sarjan Foorumilla
http://pirkanmaanfossiilit.foorumit.fi/viewtopic.php?f=16&t=2
LadyCup autojen säännöt noudattavat muuten Fossiilisarjan sääntöjä, mutta ilman
minimipainorajaa. Autoista ei kuitenkaan saa poistaa painoja lähdön ajaksi.

Kilpailun tuomaristo
Tuomarit ja kilpailun johto
Kilpailun johtaja
Apulaisjohtaja/tuloslaskenta

Mikko Mäntykangas
Petri Sääskilahti

Kilpailuluokat
Raket 120
LadyCup

Kilpailurata ja – paikka
Lentolan FK-rata.
Lentolan harrastuskeskus
Mursketie
36220 Kangasala.
Radan kotisivut:
http://www.pirka.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=20

Osanotto-oikeus
Kilpailun sääntöjen mukaisesti kilpailijat jotka ovat 16 v tai vanhempia. LadyCup lähtöön
on osallistumisoikeus yli 16 v naisilla.

Kilpailun suoritustapa
Fossiilisarjan kilpailussa on Englantilainen lähtötapa. Ajetaan neljä lähtöä, joista kolmen
ensimmäisen lähtöpaikat määritellään ilmoittautumisen yhteydessä tehtävällä
laskennalla. Viimeiseen lähtöön lähdetään edellisten yhteispisteiden mukaisesti.
Vaihtoehtoisesti ajetaan sähköisellä ajanotolla, jolloin ajetaan aika-ajo ja neljä
kilpailulähtöä.
Molemmissa kilpailumuodoissa kaikkien kilpailulähtöjen pisteet lasketaan
yhteistulokseen.
LadyCup ajetaan kerrasta poikki kisana arvotulla lähtöjärjestyksellä.
Ajettavat kierrosmäärät ilmoitetaan ilmoitustaululla ja ohjaajankokouksessa.

Ilmoittautuminen ja maksut
Ilmoittautuminen tehdään paikan päällä.
Fossiilisarjan osallistumismaksu on 40 euroa/joukkue.
LadyCup 0 euroa/joukkue.
Kilpailutoimisto kilpailun aikana
Sunnuntaina 12.8.2012 alkaen klo 10 Lentolan radalla.

Palkintojen jako
Sarjan osakilpailuista ei jaeta erikseen palkintoja. Mahdollisesti jaetaan tavara tai
muistopalkintoja.

Katsastus
Katsastus suoritetaan AKK:n sääntökirjan ja sarjojen sääntöjen mukaisesti
ohjaajakokouksessa ilmoitettavalla tavalla.

Kilpailun aikataulu
Sunnuntai 12.8.2012
Klo 9.00 – 11.30
Klo 11.00 – 12.00
Klo 12.10
Klo 12.30
Klo 13.00
Klo 13.45
Klo 14.30
Klo 15.15
Klo 16.00

Vapaat harjoitukset kaikille luokille
Ilmoittautuminen ja esikatsastus
Ohjaajakokous
Aika-ajo 10 minuuttia
Ensimmäinen lähtö
Toinen lähtö
LadyCup
Kolmas lähtö
Neljäs lähtö

n. klo 16.50

Fossiilisarjan tuloksien julkistaminen

Tarkempi aikataulu on kilpailupaikalla ja sitä voidaan muuttaa kilpailun aikana.

Varikkomääräykset
Varikkomääräykset sääntökirjan kohdan 5.23 mukaan. Joukkueille on varattu 4x6m
paikka. Kilpailijan on käytettävä poltto- ja voiteluaineen läpäisemätöntä peitettä tai
katetta varikkopaikkansa pohjalla. Varikkopaikat sijoitetaan varikkopäällikön tai muun
henkilökunnan ohjeiden mukaan. Sammutin tulee sijoittaa siten, että se on helposti
löydettävissä.

Harjoittelu
Lentolan FK-rata on avoinna:
ma - pe
la
su

09:00 - 20:00
09:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Kilpailupäivinä radalla saa ajaa lauantaina klo 8.00–19.00 ja sunnuntaina klo 9.00–20.00
Ratamaksu 15 €.
http://www.pirka.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=51

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

Lisätiedot
Petri Sääskilahti
0400 932523
petri.saaskilahti@kolumbus.fi
Jarkko Lindström
linkki79@gmail.com

040 8609606

http://pirkanmaanfossiilit.foorumit.fi/index.php
http://www.facebook.com/groups/102223023228330/

