
Kotkan FK-kerhon IceRace/ Talvipäivä          KUTSU  
 
Tervetuloa IceRace - jäärata kilpailuun lauantaina 18.2.2012  
Kotkan JM-radalla, joka sijaitsee Kotkan Moottoriurheilukeskuksessa os. 
Lentokentäntie 269,  48720 Kotka. Tapahtuma alkaa klo 9.00. Päivän tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan kilpailupaikalla. 
 
Kilpailutapa 
Kilpailu ajetaan joukkuekilpailuna. Joukkue koostuu 2-5 jäsenestä. Aina erän vaihtuessa on kuljettajan vaihduttava. 
Jos kuljettaja ei vaihdu, niin tästä rangaistaan kolmella virhepisteellä erässä, jota ennen jäi kuski vaihtamatta. 
Luokat: Junior, Standard ja Ice Super. Junior-lk:ssa kuljettajan ikä on 7-12 v. Tätä luokkaa voi ajaa myös yksilönä. 
 
Yleiset tekniset määräykset 
Rengas: Venäläinen, Dako nastarengas, -kitkarengas tai -kitkanastarengas. Nasterenkaan nastamäärä on vapaa, 
henkilöauton nasta. Renkaan koko on 4.5x11-5. Etu- ja takarenkaat ovat samankokoisia. Keula- ja sivuponttonit ja 
takarenkaiden suoja ovat pakolliset. Puskureita ei saa täyttää täyteaineilla. Renkaat saavat olla sivusuunnassa 
ponttonilinjan sisällä. Takarenkaiden suojan materiaali on joko metallia tai muovia. Suoja ei saa olla rengaslinjaa 
leveämpi. Minimipainoja ei ole. Autoon saa asentaa lisäpainoja, mutta ne on kiinnitettävä penkkiin. 
 
Kts. tarkemmat luokkakohtaiset tekniset määräykset     http://www.skallio.com/ice/  
 
Osallistumismaksu  on 100€/joukkue, joka maksetaan paikan päällä. Käteismaksu, toivotaan tasarahaa. 
 
Lisenssit   AKK:n kartinglisenssi, vähintään perus. Järjestäjän kautta saa paikan päällä tarvittaessa kertalisenssin. 
 
Kilpailun suoritustapa  
Harjoittelu / Tekniset 2 kierrosta / joukkue 
Kilpailu: 4 erää, Tauko 45 min, 4 erää. 1 Erä = 3 kierrosta     
 
Osallistumisoikeus  
Osallistumisoikeus kaikilla lisenssin haltijoilla. Kisaan/talvipäivään voivat osallistua kaikki, myös 
ulkopaikkakuntalaiset.  
 
Varikkomääräykset  
Polkupyörillä, mopoilla ja muilla ajoneuvoilla ajelu on varikolla kielletty.  
Varikolla tupakointi muualla kuin merkityillä paikoilla on rangaistuksen uhalla kielletty.  
JOKAISELLA JOUKKUEELLA TULEE OLLA VOIMASSA OLEVALLA LEIMAUKSELLA VARUSTETTU VÄHINTÄÄN 6 KG 
SAMMUTIN! Sammutin tulee sijoittaa siten, että se on kenen tahansa nopeasti käytettävissä. 
 
Rangaistukset 
Törttöilystä ja yliyrittämisestä rangaistaan. Rangaistukset toimitetaan pistevähennyksinä. Rangaistukset tuomitaan 
aina heikomman hyväksi. 

Järjestäjä varaa oikeuden sääntömuutoksiin. Lisämääräyksiä saattaa ilmestyä jopa kilpailun kuluessa. 
 
Ilmoittautumiset 
www.kotkanfk.fi ilmoittautumislomakkeen kautta.  
 

Tervetuloa Kotkaan kilpailemaan!            Kotkan FK-kerho ry  www.kotkanfk.fi 
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KILPAILUN PÄÄTOIMIHENKILÖT 

 
 

IceRace - jäärata kilpailu lauantaina 18.2.2012 Kotkan Moottoriurheilukeskuksessa JM-radalla 
 
 

Kilpailun Johtaja  Markku Rokka 
 

Turvallisuuspäällikkö  Vesa Korhonen 
 

Katsastuspäällikkö  Jouni Kauppinen 
 
 


