Karkkilan Moottorikerho Ry / 28.-29.7.2018
LISÄMÄÄRÄYS, LIITE 1.
Ajanotto ja ilmoittautumismaksu:
- Kilpailumaksu maksetaan ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä
- Kilpailussa on käytössä sähköinen ajanotto, kilpailijalla on oltava joko oma ajanottojärjestelmän kanssa
yhteensopiva transponderi tai vuokrattava sellainen kilpailun järjestäjältä.
- Transponderivuokra (15€) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
Osallistumismaksun palautukset:
- Kilpailijan peruessa osallistumisensa kilpailuun, kilpailujärjestäjä pidättää kilpailijan osallistumismaksusta 10
€ käsittelykuluja varten.
- Mikäli kilpailija ei peru osallistumistaan ja ei osallistu kilpailuun tai peruu osallistumisensa kilpailun
alkamisen jälkeen, kilpailijan osallistumismaksua ei palauteta.
Jälki-ilmoittautuminen:
- Järjestäjä pidättää oikeuden jälki-ilmoittautumisten hyväksymiseen.
- Mikäli jälki-ilmoittautuminen hyväksytään, peritään osallistumismaksu + 30,00 €, maksu suoritetaan
kilpailupaikalla käteisellä.
- MXJ -luokan kuljettaja, joka ajaa 28.7.2018 (lauantaina) kilpailussa 30 parhaan joukkoon saa osallistua
sunnuntaina SM-luokan kilpailuun normaalilla osallistumismaksulla, Ilmoittautuminen tulee olla tehtynä
lauantaina 28.7.2018 klo 20:00 mennessä ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
käteisellä kilpailutoimistoon
- Kilpailija joka on saanut ajajaluokituksen noston tai sijoitukseen perustuvan osallistumisoikeuden SM-luokan
kilpailuun, ilmoittautumisajan päätyttyä, voi ilmoittautua normaalilla ilmoittautumismaksulla.
Ajo-ohje kilpailupaikalle:

Muita määräyksiä:
- Pyörien pesu on sallittua varikolla, mutta ei vesipisteiden välittömässä läheisyydessä
- Liuottimien käyttö pyörää pestäessä on ehdottomasti kiellettyä
- kilpailu päivän aikana syntyneet öljyt nesteet pesuaineet jarru nesteet ym tulee laittaa niille tarkoitettuun
paikkaan

Kilpailun aikataulu:
- Kilpailun aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen
- Harjoitukset ja aika-ajot ajetaan nonstop periaatteella. Kilpailuerät aikataulun mukaisesti (ei nonstop)
- Kilpailijan mukana kahdelle huoltajalle/mekaanikolle vapaa pääsy
- Kilpailijakokous kilpailupäivänä ennen harjoitus/aika-ajoa
- Lauantaina 8:00
- Sunnuntaina 8:30
- Ilmoittautuminen, katsastus ja äänenmittaus
- Perjantain kello 18:00 – 20:00
- Lauantaina kello 7:00-8:00 ja 18:30 – 20:00
- Sunnuntaina kello 7:00 – 8:00

Varikko:
- Varikko täytetään järjestäjän ohjeiden mukaisesti
- Tiimipaikat varattava ennakkoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Varauspyynnöistä lähetettävä
sähköpostia varikkopäällikölle (pasilaine191@gmail.com)
- Sääntöjen mukaisen huoltomaton käyttö on pakollista, käyttämättömyydestä rangaistaan.
- Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään 6 kg:n toimintakuntoinen sammutin. Sammuttimen on oltava
näkyvillä ja vapaasti käytettävissä
- kaikki jätteet tulee säkittää ja toimittaa niille varattuun paikkaan
- Jätevesien laskeminen maahan kielletty
- Varikolla Moottoripyörillä ja Mopoilla
- varikko alue tarkoitettu vain kilpailijoiden kuljetuskalustolle, varikolle kuulumattomat ajoneuvot

poistetaan
-

Varikko avataan perjantaina klo 12:00, ole ystävällinen ja odota paikalle ohjausta
Varikko avataan sunnuntain kilpailijoille lauantaina sen jälkeen, kun lauantain kilpailijat ovat poistuneet
varikolta.
Varikko suljetaan klo 23.00
Hiljaisuus varikolla 23:00-06:00

