
Kotkan FK- Kerho ry 

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT 

Risto Race 2021 

KARTING JOUKKUEKILPAILU la 9.10.2021 Kotkan FK-radalla 

Kotkan FK-Kerho kutsuu perinteiseen leikkimieliseen Risto Race Kisailuun 

KILPAILUN PÄÄTOIMIHENKILÖT 

Tapahtuman Johtaja Matti Markkanen 
Tapahtuman Päällikkö Risto Värri 

Yleismääräys 

Järjestäjä varaa oikeuden sääntömuutoksiin. Lisämääräyksiä saattaa ilmestyä jopa kilpailun kuluessa. 

Tapahtuma on joukkuekilpailu.  Joukkueeseen tulee kuulua 3-6 kuljettajaa ja jokaisella 
joukkueella tulee olla nimi. Osallistumismaksu 140 €/ joukkue sis. ruokailun. 

Kuljettajia koskevat määräykset: 

Kuljettajien pitää täyttää/ olla täyttänyt vähintään 12 vuotta vuonna 2021. 
Joukkueessa minimissään 3 ja maksimissaan 6 kilpailijaa seuraavasti: Kaksi vapaata, sekä kahta vapaata 
kuljettajaa kohden minimissään yksi naiskuljettaja (vapaa) tai mieskuljettaja, joka ei ole koskaan 
kilpaillut kartingissa (sallittua ovat aikaisemmat osallistumiset Risto Race kilpailuissa sekä/tai 
IceKarting- talvikartingautoilussa). 

Osallistumisoikeus 

Kilpailu on kaikille AKK: kilpailulisenssin omaaville avoin ja kilpailupaikalta on tarvittaessa 
lunastettavissa ns. kertalisenssi (tutustumislisenssi), jolla voi myös osallistua kilpailuun. 

Kilpailussa on ajanotto: Ota oma transbonderi mukaan, jos sinulla on. Paikan päällä on myös 
vuokrabondereita saatavilla. 

Varaa mukaan bensaa vähintään 20 l / auto! 



Kotkan FK- Kerho ry 

Kilpailun suoritustapa: 

Ajo-ohjeet ja säännöt kilpailupaikalla. 

Ensiapuryhmä on paikalla. Tarkemmat ohjeet kilpailupaikalla. 

Tekniset säännöt: 

Runko tehdasvalmisteinen ns. iso runko. Rungon tulee olla luokiteltu, mutta luokituksen ei tarvitse olla 
enää voimassa. Jos tiimissäsi ajaa 12-15 v osallistuja, auton tulee olla OK Junior, Rotax Junior, IAME 
Junior tai Raket 95 auto. Etujarrut kielletty. Moottori tulee olla vapaakytkimellä varustettu. Vaihteisto 
kielletty. Moottorilukumäärä/ auto 1 kpl. Autossa tulee olla etu- ja takapuskuri sekä sivuponttoonit.
Auton tulee olla turvallinen kanssakilpailijoille.
Renkaat: yhdet Mojo D5 tai vastaava; jos mukanasi on sadekelin vanteet, niin järjestäjältä voi 
löytyä kilpailurenkaat.
Minimi painoa ei ole.

Ajosäännöt 

Noudatetaan AKK:n sääntökirjaa ajotavasta. Törttöilystä ja yliyrittämisestä rangaistaan. Murjottamisesta 
rangaistaan kolmen sekunnin aikasakolla. Ylinopeudesta sanktio -1 kierros. Keskisormen 
näyttämisestä hylätään erätulos. Kahdella kädellä tuulettamisesta maaliviivan jälkeen ei rankaista. 

Varikkomääräykset 

Varikolla tupakointi muualla kuin merkityillä paikoilla on rangaistuksen uhalla kielletty! JOKAISELLA 
JOUKKUEELLA TULEE OLLA VOIMASSA OLEVALLA LEIMAUKSELLA VARUSTETTU VÄHINTÄÄN 6KG 
SAMMUTIN!!! Sammutin tulee sijoittaa niin että se on kenen tahansa nopeasti käytettävissä. 

Kilpailurata ja paikka 

Kotkan moottoriurheilukeskus / Kotkan FK-rata 

Ilmoittautuminen 

ilmoittautuminen Kotkan FK Kerhon nettisivujen 

kautta www.kotkanfk.fi viimeistään su 3.10.2021 
mennessä. 

Osallistumismaksu 

140 € / joukkue maksetaan suoraan Kotkan FK-kerhon tilille: 
FI65 5172 2020 1484 22, Kuitti mukaan 

http://www.kotkanfk.fi/


Kotkan FK- Kerho ry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilpailun aikataulu 

Lauantai 9.10.2021 
 

□ kokoontuminen klo: 08.00 alkaen 

□ Vapaa harjoittelu 09.00-10.30 
HUOM! (ei osa kilpailua) 

□ Kilpailu alkaa n. klo: 11:00 
Tarkempi aikataulu tapahtumapaikalta. 

 
Muuta 

Radan kahvio palvelee 
kilpailutapahtuman ajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauna (omat pyyhkeet mukaan) ja makkaragrilli kuumana! 
 

Radalla voi myös yöpyä omassa matkailuautossa tai – vaunussa. Majoitussähkö veloituksetta. 

TERVETULOA PAIKALLE SUURELLA JOUKOLLA 
 

 




