
Rallityyppinen ajoharjoitus-tapahtuma 19.1.2019 klo 11

Tapahtumapaikka Siikajoki Motorsport Center, Klingsporintie 296

Tapahtumassa ajetaan henkilöautolla (siviili) suljetulla tieosuudella

järjestäjän määräämä reitti ohjeiden mukaisesti.

Mahdollisuus osallistua tapahtumaan

On kaikilla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

Auton miehistöön kuuluu: kuljettaja (ns.1-ohjaaja) jolla on oltava voimassa

oleva ajokortti, sekä toinen henkilö (ns. 2-ohjaaja), autossa ei saa olla matkustajia.

Autotyypit

tapahtumassa ajetaan

Normaaleilla tieliikennekäytössä olevilla henkilöautoilla

luokka 1 Naiset normaalit ns.”siviiliautot” vetotapa ja cc tilav.vapaa

luokka 2 Etuveto normaalit ns.”siviiliautot” cc tilav.vapaa

luokka 3 Takaveto normaalit ns.”siviiliautot” cc tilav.vapaa

luokka 4 4-veto normaalit ns.”siviiliautot” cc tilav.vapaa

Tekniikka

¤ Kaikki autot normaaleja ”siviili”autoja, joissa ei vaadita turvakaaria,

kilpailukäyttöön suunniteltuja istuimia, 6-pistevöitä yms. muita autourheilun

sääntöjen vaatimia varusteita. Auton on oltava

tieliikennemääräyksien mukainen, katsastettu henkilöauto. Jos autoon on tehty

jotain muutoksia, ne pitää olla katsastuksessa hyväksyttyjä.

¤ Autossa on oltava voimassa oleva liikennevakuutus.

¤ Autossa on oltava vähintään kolmen (3) pisteen turvavyöt molemmille ohjaajille.

¤ Autot katsastetaan kilpailupaikalla ennen kilpailua tai lähdössä.

Renkaat

¤ Vapaasti suomessa myynnissä olevat tieliikenneasetuksen mukaiset renkaat.

¤ Renkaan oltava kooltaan ao autoon suunniteltu.

¤ Kaikenlainen renkaan jälkikäsittely ja muotoilu kielletty.

¤ Rallirenkaan runko kielletty.

¤ Renkaissa oltava ilmatäyte (suolaliuos, yms kielletty)

Osallistujat

¤ Varusteina kilpailukäyttöön hyväksytty kypärä tai

tieliikennekäyttöön hyväksytty moottoripyöräkypärä.

kaulatuki ( suositus ), nahkakengät, kuljettajalla hanskat. ( suositus )

Autourheiluseuran jäsenyys ei pakollista 

Katuautoajo



Ajo

Tapahtumassa ajetaan 3-4 erikoiskoetta. Yhteispituudeltaan n. 10-12 km.

Reitti kulkee suljetulla jäädytetyllä rata-alueella.

¤ Tapahtumassa on ehdottomasti noudatettava kaikkia tapahtumajärjestäjän

turvallisuus, ajotapa, yms määräyksiä.

¤ Tapahtumassa ajetaan suljettua tieuraa pitkin edeten turvallista ajonopeutta

ja ajotapaa noudattaen.

¤ Reitille lähdetään yhden (1) minuutin välein lähtökellolla, maaliintulon

jälkeen kuljettajan on välittömästi hidastettava vauhtia ja pysähdyttävä STOP-merkille.

Sen jälkeen kilpailijat siirtyy varikolle odottamaan seuraavaa lähtöä.

¤ Jos on tarvetta ajaa siten, että kaksi miehistöä haluaa ajaa samalla autolla,

järjestäjä pyrkii laatimaan ajojärjestyksen siten, että se on mahdollista.

¤ Ajo ao tapahtumassa tapahtuu jokaisen osallistujan omalla vastuulla!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 17.1.2019 klo 22. (tai aiemmin, jos 40 kilpailijaa tulee täyteen)

¤ Ilmoittautumislomakkeella: https://www.speedybros.fi/katuautoajot/

tai ongelman sattuessa: seppo.vainikainen@dnainternet.net 040-5905491

¤ Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava:

Ilmoittajan sähköpostiosoite 

1-ohjaajan ( kuljettaja ) nimi + autourheiluseura jos on jäsen

2-ohjaajan ( kartturi ) nimi + autourheiluseura jos on jäsen

Auton merkki ja malli

Luokka mihin ilmoittautuu

¤ Mukaan otetaan max. 40 autokuntaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jälki-ilmoittautumiset 040-5905491.

Lähtöluettelo Lähtöluettelo ja tapahtumaohjeet julkaistaan 18.1.2019  www.speedybros.fi

Maksut

¤ Maksut suoritetaan tapahtumapaikalla käteisellä.

Osallistumismaksu 20,00 euroa / auto

Tapahtuman järjestää Speedy Bros Racing ry.


