KILPAILUKUTSU / THE RACE INVITATION
RADALLE.com kutsuu kaikkia IceKart joukkueita ja kuljettajia osallistumaan RADALLE.com ICEKART Hyvinkää ICE1 nimiseen kilpailuun.
Radalle.com invites all karting team drivers to participate to the RADALLE.com ICEKART Hyvinkää ICE1 Race.
Aika/Time: Lauantaina / Saturday 24.2.2018 klo 10.00–18.00.
Kilpailu voidaan peruuttaa sääolosuhteiden takia.
The competition may be canceled due to weather conditions.
Paikka/Location: Hyvinkään Vauhtipuisto / Racetrack: Hikiäntie 1508, 05801
Hyvinkää.
KILPAILUN JOHTO / PANEL OF THE STEWARDS
Petri Sääskilahti, +358 400 932523
Jarkko Peräkivi, +358 40 7702322
Teppo Laukkanen, +358 44 0303066
KILPAILUTOIMISTO / RACE OFFICE AND ENTRY PROCEDURE
Ratakahvio / Cafeteria
ILMOITTAUTUMINEN / ENTRY
Ilmoittautuminen ennakkoon / Pre Entry www.radalle.com/tapahtumat/165/
Kilpailupäivänä kisatoimistolla / At the race day in Cafeteria 9-10.
OSALLISTUMISMAKSU / RACE FEE
100€ joukkue / team ja 50 € juniorit / juniors
KILPAILURATA / RACE TRACK
Hyvinkään Vauhtipuisto,
http://www.hyua.fi/vauhtipuisto/
http://www.hyua.fi/sijainti/

Rata on avoinna harjoittelulle viikonloppuisin.
Practising is allowed only at weekends.
Tarkista tilanne kalenterista. Check time from
the calendar.
http://www.hyua.fi/kalenteri/

OSANOTTO OIKEUS / PARTICIPATION TO THE RACE
Kilpailu on avoin kaikille kartingkuljettajille IceKart sääntöjen mukaisesti. Ikärajat
on Standard ja IceSuper luokissa 13v->, Junior luokissa 7-12v (AKK:n sääntökirjan
mukaisesti).
Kaikilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva AKK:n kilpailijalisenssi, harrastaja tai
peruslisenssi. Kilpailupaikalla voi lunastaa tutustumislisenssin á 25 euroa.
Kilpailussa voi osallistua yksilönä myös Standard ja IceSuper luokkiin.
Race is open for all drivers with valid Finnish national or international racing driver
licenses. License must be paid for year 2015. At the Race office Racer can also buy one
time license, cost is 25 € / driver.
For junior Class driver age must be between 7-13 years, Standard and Super 13->.
In all classes driver can drive as an individual.
ALUSTAVA AIKATAULU / PRELIMINARY TIME TABLE
Ilmoittautuminen / Entry
9:00–10:00
Ohjaajakokous / Drivers Meeting
10.05
Ensimmäinen erä / First Heat 10.40
Kilpailu päättyy / Race ends
16.20
Palkintojen jako / Podium
16.45
KILPAILUSUORITUS / RACE FORMAT
Jokaisessa luokassa ajetaan 4-6 erää aikataulun puitteissa.
Erän pituus on 2 kierrosta. Lähtö on paikaltaan. Eriin lähdetään arvotulla lähtöjärjestyksellä niin että jokainen joukkue lähtee etu-, keski- ja takariveistä tasamäärin.
Maalintulojärjestys määrää eräpisteet, kaikki erät lasketaan mukaan lopputuloksiin.
In each class 4-5 heats, one heat 2 laps. Starting place will be set by lottery and will be
in front, middle and behind and varies in every heat. Every heat will be calculated
into the final point. There are no separate finals in the race.
KILPAILULUOKAT / CLASSES
Icekarting Finland 2018 sääntöjen mukaisesti. Race regulations: http://finkart.snappages.com/icekart.htm
Ice Super, runko ja moottori vapaa / Chasses and engine are free, no suspension.
Standard, normaali kartingrunko / standart karting chassis. Moottorit /Engines Rotax
max, Raket 120, Jun-A, TAG, KF2, KF3, Biland SA250,
Vampire/SwissAuto 250, Briggs & Stratton World Formula.
Moottori saa olla viritetty / Engine can be tuned.
Junior, normaali kartingrunko /standard chassis, moottorit /
engines Raket 120/95/85/60, Junior 60 (KF6),
Rotax Max Mini/Micro, B&S World Formula.
Renkaat kaikissa luokissa
/ Tires in all classes WKT Dako.

PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO / PODIUM AND PRIZING
Kilpailussa jaetaan muistopalkinnot 3 parhaalle joukkueelle luokittain
3 Best team in all classes will be rewarded.
YLEISMÄÄRÄYKSET / GENERAL RULES
Kilpailun johdolla on tuomariston päätöksellä oikeus peruuttaa, keskeyttää tai muuttaa
kilpailua tai sen osaa, mikäli olosuhteet sen vaativat. Kilpailun johdolla on myös oikeus
antaa tarpeelliseksi katsomiaan lisämääräyksiä.
The organizer can, in special situations, by confirmation of the Stewards cancel, move
or interrupt the race or part of the race and give out necessary additional regulations
during the race.
VARIKKO / PADDOCK
Varikolla on noudatettava varovaisuutta ja hiljaista ajonopeutta rangaistuksen uhalla.
Tupakoinnille on varattu erilliset tupakointi alueet, jotka on merkattu näkyvillä kylteillä.
Varikko- ja huoltoajoneuvon paikka tulee siivota ennen alueelta poistumista.
Varikkoalueella olevassa huoltoautossa on oltava sääntökirjan
mukainen sammutin ja öljynkestävä alusmatto.
Varikolla on makkaragrilli ja kahvila.
Teams must behave properly in the paddock and drive in slow speed. Smoking is
allowed only in marked locations. All waste must collect before leaving the area. Fire
extinguisher must be available at the paddock. There is a cafeteria and a grill in the
paddock.
Lisätietoja kilpailusta löytyy / More information
RADALLE .com https://radalle.com/
FB Jääkarting: http://www.facebook.com/groups/403237149754292/
Tervetuloa / Welcome

