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AKK-MOTORSPORT HÄMEEN ALUE, KARTING-ALUELEIRI 3-4.5.2008

Valkeakoski Motorsport Finland järjestää Hämeen alueen karting-alueleirin Toijalan
Vauhtipuistossa 3-4.5.2008 yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa.
Osallistuminen ja leirin tavoitteet
Leiri on tarkoitettu aloitteleville karting-kuljettajille ja heidän huoltajilleen, sekä
jo aiemmin Cadet ja Harrastajamini luokissa ajaneille kuljettajille. Leirille
osallistuvien kuljettajien alaikäraja on viisi (5) vuotta.
Leirin tavoitteena on opettaa osallistujille kartingin sääntöjä, varikko- ja
ratakäyttäytymistä, autojen tekniikkaa sekä lajin turvallisuustekijöitä.
Jokaisella kuljettajalla tulee olla yksi täysi-ikäinen huoltaja mukana koko leirin
ajan.
Suosittelemme karting-ajokorttikoulutukseen osallistumista ennen leiriä.
Valkeakoski Motorsport Finland järjestää karting-ajokorttikoulutuksen hotelli
Waltikassa sunnuntaina 13.5, klo 11.00 alkaen.
Kangasalan FK-kerhon järjestämä vastaava koulutus koostuu kahdesta
teoriajaksosta, jotka järjestetään kahtena keskiviikko-iltana 16. ja 23.
huhtikuuta klo 18:00-20:00 Parma Oy:n Kangasalan tehtaan koulutustiloissa
Lentolan teollisuusalueella, osoite Mäkirinteentie 19, 36220 Kangasala
Kuljettajan varusteista ja autoista
Leirille osallistuvan kuljettajan ohjeelliset varusteet:
• Yksiosainen ajohaalari, joka on valmistettu ei herkästi syttyvästä
materiaalista, esim. puuvillasta.
• Autourheiluun soveltuva kypärä, varustettuna visiirillä tai suojalaseilla.
• Ajokäsineet, joilla saa pitävän otteen ratista.
• Ohutpohjaiset, nilkkaa suojaavat kengät (nauhakengissä mahdollisimman
lyhyet sidontanauhat).
• Sadeasusteet, koska leiri viedään läpi mahdollisesta vesisateesta
huolimatta.
Ajohaalareita ja kypäriä on rajoitetusti saatavissa myös leiriltä.
Karting-ajokorttia varten pyydämme toimittamaan kuljettajasta valokuvan, joka
vastaa luokkakuvan tarrakuvan kokoa. Kuvan taakse pyydämme kirjoittamaan
kuljettajan nimen.
Omalla autolla osallistuvan kuljettajan auton tulee olla luokkakohtaisissa
sääntöjenmukaisissa varusteissa, ja sen turva- sekä hallintalaitteiden
kunnossa. Myös autojen numerot tulee olla selkeästi näkyvillä.
Kaikki autot katsastetaan ennen radalle menoa.
Olemme varanneet leiriä varten joitakin Cadet ja Harrastajamini luokan autoja.
Tällä haluamme mahdollistaa myös ”autottoman”, lajista kiinnostuneen lapsen
ja/tai nuoren osallistumisen leirille.
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Ruokailut
Ruokailut on järjestetty rata-alueelle seuramme toimesta.
Kuljettajan aamupala, lounas ja iltapala sisältyvät leirimaksuun.
Erityisruokavalioita emme pysty järjestämään.
Huoltajille ruokailu on maksullinen. Omia eväitä voi myös lämmittää
ratakahvion mikroaaltouunissa.
Majoitusmahdollisuudet
Majoitusmahdollisuudet ovat valitettavan niukat. Tarjolla olevat vaihtoehdot:
• Omassa matkailuvaunussa rata-alueen paikoitusalueella, jossa tilaa on
10:lle vaunulle.
• Lähin matkailuvaunualue sijaitsee Viialan Hukarissa (Pumppari Camping)
• Hotellimajoitus omalla kustannuksella hotelli Waltikkassa, Valkeakoskella
(Toijalassa ei tietojemme mukaan ole toimivaa hotellia).
Ilmoittautuminen leirille
Sitovat ilmoittautumiset 28.4.2008 mennessä:
Mika Rautaneva
Puhelin: 0400 168 963 sposti: ltkuljetus@koti.soon.fi
Hulaudentie 65
Telefax: (03) 375 0195
37500 LEMPÄÄLÄ
Leiriohjelma
Lauantai 3.5.2008
09.00 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 – 11.00
11.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 15.00
14.30 – 18.00
18.00 – 19.00

Ilmoittautuminen, jonka yhteydessä kerätään
valokuvat ja leirimaksu, jonka jälkeen aamupala
Leirin avaus
Huoltajat: Ajokorttikoulutus / tekniikkakoulutus
Kuljettajat: Ratakoulutus
Ruokailu
Huoltajat: Tekniikkakoulutus / ajoharjoitukset
Kuljettajat: Ratakoulutus / ajoharjoitukset
Kahvi harjoitusten lomassa
Ajoharjoitukset jatkuvat
Iltapala

Sunnuntai 4.5.2008
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.30
16.30 – 17.00

Aamupala
Ajoharjoituksia
Ruokailu
Aika-ajot
Kahvi
”Leirikilpailu”
Palkintojen, diplomien ja ajokorttien jako sekä leirin
päättäminen

Huom. Leiri järjestetään AKK-motorsport ry:n alaisuudessa, jonka ottama vakuutus kattaa
leirille osallistujat.
14.4.2008 Petri Sääskilahti

