KILPAILUSÄÄNNÖT
Vauhtipuiston kerhokisa 2011

Versio 1.0

VMF Vauhtipuiston Kartingkerho kutsuu kaikki harrastajat kerhokilpailuun Vauhtipuiston radalle
lauantaina 10.9.2011.
KILPAILUN JOHTO
Kilpailun johtaja
Katsastus
Tuloslaskenta
Lähettäjä
Ratapisteet/liputus

Petri Sääskilahti
Tapani Laiho
Kartingkerhon huoltajat
Kartingkerhon huoltajat
Kartingkerhon huoltajat

0400 932523

OHJEELLINEN AIKATAULU 10.9.2011
Ilmoittautuminen paikan päällä
Katsastus
Ohjaajakokous
Harjoitusajot luokittain
Ensimmäinen lähtö
Erikoislähdöt
Tauko
Toinen lähtö
Kolmas lähtö
Palkintojen jako

9.00–10.00
9.00–10.00
10.00–10.15
10.15–11.00
11.00–12.30
12.30–13.00
13.00–14.00
14.00–15.30
15.30–16.30
17.00

Ajaminen ei ole sallittua ennen harjoituksia
Ilmoittautumisen jälkeen
Pakollinen kaikille
8 minuuttia/luokka

Vuokra-autot radalla

Aikataulua voidaan tarkentaa kilpailun aikana. Kilpailu pyritään viemään läpi nopeassa
aikataulussa. Radalla on kahvio ja ruokailu on järjestetty edullisesti kilpailupäivänä.
KILPAILULUOKAT
Autojen tekniset säännöt AKK sääntökirjan mukaan. Järjestäjä voi antaa oikeuden kilpailla luokassa
vähäisillä poikkeuksilla. Katsastus on turvallisuuspainotteinen.
CADET MINI
CADET
MINI
RAKET/KF6
AVOIN

ERIKOISLUOKAT

Cadet-luokan säännöt, myös muut alle 60cc koneet. Alle 7v kuljettajat
Cadet-luokan säännöt
Mini-luokan säännöt
Raket- ja KF6-luokan säännöt. Luokat palkitaan erikseen.
KF-1-3, TAG, ICA-j, ICA, ROTAX, YAMAHA. Luokat ajavat
samassa lähdössä. Autot on oltava luokkakohtaisissa säädöksissä ja
painoissa. Painorajat määritellään tarvittaessa katsastuksen yhteydessä.
Renkaat vapaat. Muiden luokkien autojen ajattaminen samassa
lähdössä sallitaan kilpailun johdon harkinnan mukaan.
Kilpailun järjestäjä ilmoittaa luokkien säännöt ja osallistumisoikeuden
kilpailupaikalla.

Jokaisessa autossa tulee olla selvästi näkyvä kilpailunumero.

OSANOTTO-OIKEUS
Kilpailu on tarkoitettu VMF Vauhtipuiston harrastajille ja VMF:n kilpailijoille. Myös muiden
seurojen/ratojen harrastajat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailun johto hyväksyy ilmoittautumisen
yhteydessä osallistumisoikeuden. Tarvittaessa osallistumisoikeuden voi varmistaa kilpailun
johtajalta.
Alle 18-vuotiaalla kilpailijalla pitää olla huoltaja. Kilpailijalla tulee olla AKK:n lisenssi tai
Kartingliiton kertalisenssi tai on osoitettava tapaturmavakuutuksen voimassaolo ilman
karting/moottoriurheilun kilpailu rajoitusta. Kartingliiton lisenssejä on saatavissa ilmoittautumisen
yhteydessä 2.50 euron hintaan.
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Ilmoittautuminen on paikan päällä. Osallistumismaksu on 5 € /kilpailija.
KILPAILUSUORITUS
Kilpailun suoritustapa on Englantilainen. Ajetaan kolme lähtöä, joiden lähtöpaikat arvotaan niin että
lähtöpaikkojen summa on sama kaikilla luokan kilpailijoilla (+/- 3 pistettä). Lähtöjen pisteet
lasketaan yhteen. Lähtöjen tuloksien yhteissumma määrää kilpailun lopputuloksen.
Kierrosmäärä Cadet mini luokassa 3 kierrosta, Cadet luokassa 6 kierrosta, Mini, Raket ja KF6
luokissa 8 kierrosta. Avoimessa luokassa 10 kierrosta. Vain kaksi viimeistä kierrosta näytetään
päälippupisteellä.
AJOTAPA JA RANGAISTUKSET
Kilpailussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota oikeaan ja turvalliseen ajotapaan. Kaikkia
kilpailijoita kehotetaan tutustumaan AKK:n sääntökirjan ajotapasääntöihin ja lippumerkkeihin.
Kaikki lippumerkit ovat käytössä päälippupisteellä, keltaiset liput ratapisteillä.
Virheellisestä ajosta voidaan määrätä seuraavaan erään huonompi lähtöpaikka tai vähentää pisteitä
lopputuloksesta. Vaarallisesta ajosta kilpailija suljetaan pois kilpailusta.
LÄHTÖTAPA
Cadet Mini ja Cadet luokassa paikaltaan, muissa luokissa rullaava lähtö.
PALKINNOT JA PALKINTOJENJAKO
Kaikki Cadet Mini, Cadet, Mini ja Raket ja KF6 luokan kilpailijat palkitaan osallistumispalkinnolla.
Avoimessa luokassa palkitaan vähintään kolme parasta. Kerhon mestaruuspalkinnot jaetaan kerhon
pikkujoulussa.
KILPAILUN JOHDOLLA on oikeus peruuttaa, siirtää tai keskeyttää kilpailu tai sen osa mikäli
olosuhteet niin vaativat sekä antaa tarpeellisiksi katsomiaan lisämääräyksiä.

TERVETULOA!

