KILPAILUKUTSU/ LISÄMÄÄRÄYS

KILP. LUPA 143/RR/13

Laji:
Päivämäärä:
Nimi:

ROAD RACING
Pe-su 6-8.9.2013
Yamaha Center Cup, Alastaro

Luokat:

Kansallinen:

Rata:
Kilpailupaikka:
Ajo-ohje:

Alastaro Circuit, Alastaro,pituus 2,970 km
Alastaro
Helsingistä perille, myös Turusta pääsee.

Järjestäjä:
Osoite:
Sähköposti:
Puhelin:
Puhelin kilpailupäivänä:

Moottoripyöräilyn tuki ry (Mp-tuki), www.mp-tuki.fi
Mp-tuki ry, c/o Jukka Relander, Opastinsilta 2A liiketila 6, 00520 Helsinki
jukka.relander@pp.inet.fi
050 359 7204

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen internetin kautta: www.mp-tuki.fi/kisailmo 23.8.2013 klo 23.59
mennessä.
Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen: ilmoittautumislomake ja osallistumismaksu.
Ilmoittautuminen katsotaan tapahtuneeksi vasta kun ilmoittautumismaksu on
suoritettu. Mikäli ilmoittautumislomake on täyttämättä tai maksu maksamatta
ennakkoilmoittautumisajan
päättyessä,
katsotaan
ilmoittautuminen
jälkiilmoittautumiseksi. Jälki-ilmoittautumisesen lisämaksu on 50 €. Ilmoittautumislomake on
allekirjoitettava kilpailutoimistossa perjantaina tai lauantaina toimiston aukioloaikana.
Todistus liikennevakuutuksen maksamisesta esitettävä toimistossa ilmoittautumisen
yhteydessä.

Jälki-ilmoittautuminen:

Täytetty SML:n ilmoittautumislomake sähköpostilla jukka.relander@pp.inet.fi, tai valmiiksi
täytettynä kilpailutoimistoon pe klo 17-20. Maksu kilpailutoimistossa pe klo 17-20
käteisellä. Jälki-ilmoittautuminen päättyy pe 6.9.2013 klo 20.00

Osanottomaksu:

Jokamiesluokka YCC 130 €/lauantai, lauantai ja sunnuntai 190 €. Maksu ennakkoon
pankkitilille,
maksutiedot
saa
osoitteesta
www.mp-tuki.fi/kisailmo,
kohdasta
”kilpailumaksut”. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peritään myös jälkiilmoittautumisen lisämaksu 50 €/kuljettaja.

Kertalisenssi:

Kertalisenssi mahdollinen. Kertalisenssin saamiseksi vaaditaan voimassaoleva SML:n
jäsenkerhon jäsenkortti tai muu kerhon todiste jäsenyydestä ja jäsenmaksun
maksamisesta vuodelle 2013

Jokamiesluokka Yamaha Center cup

Osanottajien määrä luokittain: Radan kapasiteetti kilpailuissa on 36 soolopyörää. Tarvittaessa suoritetaan karsinta aikaajojen perusteella. Harjoituksissa/ aika-ajoissa kilpailijan on ajettava vähintään 3 kierrosta
tullakseen hyväksytyksi kilpailuun
Kierrosmäärät (wet race):
Aikataulu:

La 14 kierrosta (sateella 10)
Su 18 kierrosta (sateella 12)
Aika-ajot la : 12.20-12.50
Kilpailulähdöt la klo 15.30, su klo 15.20
Aikatauluun voi
ilmoitustaululla.

tulla

muutoksia.

Muutoksista

ilmoitetaan

kilpailun

virallisella

Ensikertalaiset:

Kilpailuihin ensi kertaa osallistuvien ajajien on ilmoitettava tämä järjestäjälle
ilmoittautumisen yhteydessä. Ensikertalaisella pitää olla ajajatutkinto suoritettuna ennen
ilmoittautumista kilpailuun

Kuljettajakokous:

Lauantaina klo 11:50 varikolla. Pakollinen kaikille kuljettajille. Läsnäolo tarkistetaan.

Kilpailutoimisto:

Avoinna perjantaina klo 17-20 ja lauantaina klo 08:30 alkaen.

Katsastus:

Varikolla

Vastalauseet:

Kilpailun aikana vastalauseet tulee jättää kilpailutoimistoon. Vastalauseisiin on liitettävä
SML:n ilmoittama vastalausemaksu 35 €.

perjantaina

18-20

muulloin

tarpeen

mukaan.

Varikko:

Varikolla on hiljaisuus klo 20.00 – 09.00 joka päivä. Hiljaisuuden rikkojaa voidaan
rangaista järjestäjän toimesta.
Radalla ajaminen millään moottoriajoneuvolla hiljaisuuden aikana on EHDOTTOMASTI
KIELLETTY.
Pyörien ja huoltoauton alla on käytettävä öljyä läpäisemätöntä, sääntöjenmukaista
huoltomattoa. Jokaisella kuljettajalla tulee olla varikolla vähintään 6 kg:n sammutin
toimintakuntoisena.
Kaikissa varikkomopoissa tulee olla vakuutuskilpi. Varikolla ajettaessa on käytettävä
kypärää. Ilman kypärää ajamisesta määrätään 50 € suuruinen sakko. Kuljettajalla on
oltava voimassaoleva ajo-oikeus kyseiseen ajoneuvoon.

Ratavarikko:

Alle 12-vuotiailta ja lemmikkieläimiltä on pääsy kielletty ratavarikolle.
Maksiminopeusrajoitus ratavarikolla on 50 km/h, ylinopeudesta sakotetaan.
Radalta ratavarikolle tultaessa on stop-merkkejä noudatettava.

Muuta huomioitavaa:

Jokamiesluokan B-lähdössä 108 % indeksin alittaneilla on oikeus osallistua A-lähtöön
ratakapasiteetin sallimissa rajoissa.
Hyväksymiskirjeet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla.
Harjoituksiin osallistuvilla ja varikolla liikkuvilla ajoneuvoilla tulee olla lain vaatima
liikennevakuutus. Rataa ei voitane kilpailunkaan aikaan eristää muulta liikenteeltä
liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla, joten ajoneuvoissa tulee tällöin olla
liikennevakuutus.

Harjoitukset:

Ajoharjoittelumahdollisuus Ratarengas Oy:n järjestämänä pe-su erillistä maksua vastaan.

Kilpailun johtavat toimitsijat:
- SML:n valvoja
- Tuomariston jäsenet:
- Kilpailun johtaja
- Kilpailun sihteeri
- Katsastuspäällikkö
- Ajanottopäällikkö
- Varikkopäällikkö
- Ratapäällikkö
- Ympäristöpäällikkö
- Tuomariston sihteeri
- Kilpailun lääkäri

Jermu Pohjankukko
Heli Konttinen HelRc, Paula Lindén WCRC
Marika Levomäki
Soili Huttunen/Jukka Relander
Jussi Mäkelä/Tomi Metsä
Mikko Lundahl
Mikko Lundahl
Marika Levomäki
Sammy Vahalinna
ilm. myöhemmin
ilm. myöhemmin.

Kilpailu järjestetään Suomen Moottoriliiton sääntöjen ja määräysten sekä tämän lisämääräyksen ja mahdollisesti
myöhemmin annettavien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Päiväys:

5.8.2013

Kilpailun järjestäjän nimi:

Moottoripyöräilyn tuki ry

Jukka Relander
toiminnanjohtaja

