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AKK-MOTORSPORT HÄMEEN ALUE, KARTING-ALUELEIRI 30.4 – 1.5.2011
AKK:n Hämeen alueen karting-alueleiri järjestetään VMF Vauhtipuistossa 30.4 -1.5.2011
yhteistyössä alueen seurojen kanssa. Rata sijaitsee Toijala-Urjala tien varressa 7 km
Toijalasta osoitteessa Riisikkalantie 179, Kylmäkoski.
Osallistuminen ja leirin tavoitteet
Leiri on tarkoitettu aloitteleville karting-kuljettajille ja heidän huoltajilleen, sekä jo aiemmin
Cadet ja Mini luokissa ajaneille kuljettajille. Leirille osallistuvien kuljettajien alaikäraja on
viisi (5) vuotta. Leirin tavoitteena on opettaa osallistujille karting sääntöjä, varikko- ja
ratakäyttäytymistä, autojen tekniikkaa sekä lajin turvallisuustekijöitä.
Jokaisella kuljettajalla tulee olla yksi täysi-ikäinen huoltaja mukana koko leirin ajan.
Suosittelemme teoriakoulutukseen osallistumista ennen leiriä.
Pirka Ry: Kangasala 13.4. ja 20.4.
VMF Ry: Lempäälä 9.4.
AAU Ry: Hämeenlinnan moottorirata 12.4.
Tarkemmat tiedot teoriakoulutuksista löytyy seurojen nettisivuilta, linkit tiedotteen lopussa.
Leirimaksu
Viikonlopun leirimaksu on 50 euroa/kuljettaja, joka maksetaan radalla ilmoittautumisen
yhteydessä. Kerhojen autoilla ajavat maksavat 10 euron polttoaine ja varaosamaksun.
Kuljettajan varusteet
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 tarvitaan kuljettajasta valokuva, joka vastaa luokkakuvan tarrakuvan
kokoa. Kuvan taakse pyydämme kirjoittamaan kuljettajan nimen.
Karting autot
Omalla autolla osallistuvan kuljettajan auton tulee olla luokkakohtaisissa (Cadet /Mini)
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
mahdollistetaan myös ”autottoman”, lajista kiinnostuneen lapsen ja/tai nuoren
osallistumisen leirille.
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Turvallisuus
Rata-alueella on noudatettava toimitsijoiden ohjeita. Autot siirretään lähtöalueella kärryillä
tai työntämällä.. Tankkaaminen on sallittu vain sille varatulla alueella lähtöalueen
läheisyydessä. Jokaisella omalla autolla ajavalla tulee olla 6 kg:n sammutin käytettävissä.
Pyöräily, rullaluistelu yms. on kielletty rata- ja varikkoalueella. Tupakointi on sallittu vain
sille varatulla paikalla. AKK Motorsport on vakuuttanut leirin osallistujat.
Ruokailut
Ruokailut on järjestetty rata-alueelle soppatykistä. Kuljettajan aamupala ja lounas
sisältyvät leirimaksuun. Erityisruokavalioita emme pysty järjestämään.
Huoltajille ruokailu on maksullinen (5 €). Omia eväitä voi myös lämmittää ratakahvion
mikroaaltouunissa.
Majoitusmahdollisuudet
Majoitusmahdollisuudet ovat rajalliset Tarjolla olevat vaihtoehdot:
• Omassa matkailuvaunussa rata-alueen paikoitusalueella, n.10:lle vaunulle.
• Lähin matkailuvaunualue sijaitsee Viialan Hukarissa (Pumppari Camping)
• Hotellimajoitus hotelli Waltikkassa, Valkeakoskella
Ilmoittautuminen leirille
Ilmoittautumiset leirille 22.4 mennessä sähköpostilla: vmfkart@gmail.com
tai Petri Sääskilahti 0400 932523
Leiriohjelma
Lauantai 30.4. 2011
09.00 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 – 11.00

14.30 – 15.00
14.30 – 18.00

Ilmoittautuminen, aamupala
Leirin avaus
Huoltajat: Ajokorttikoulutus / tekniikkakoulutus
Kuljettajat: Ratakoulutus rasteilla
Ruokailu
Huoltajat: Tekniikkakoulutus / ajoharjoitukset
Kuljettajat: Ratakoulutus / ajoharjoitukset
Kahvi harjoitusten lomassa
Ajoharjoitukset jatkuvat

Sunnuntai 1.5 2011
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

11.30 – 12.30
12.30 – 14.30

Lisätietoja seurojen nettisivuilta:
http://www.valkeakoski-motorsport.net/pages/karting.php
http://www.kangasalan-fk.net/
http://ahvenistonau.nettisivu.org/
10.3.2011 Petri Sääskilahti, leirin johtaja

