VIHTI CUP 2018
Cadet/Micro -luokkien Säännöt
• Vihti Cup on karting harrastajille tarkoitettu Karting-kerhokilpailusarja, jonka osakilpailut ajetaan erikseen ilmoitettuina keskiviikko iltoina Vihdin Karting- radalla (Kehätie 980 Nummela).
• Vihti Cupissa ajetaan Cadet/Micro -luokkaa Raket 120 luokan rinnalla kolmessa osakilpailussa.
Ko. luokka ajaa osakilpailuissa 1, 3 ja 5.
• Kilpailussa Cadet ja Micro -luokkien kilpailijat ajavat samoissa lähdöissä.
• Cadet ja Micro -luokkien kilpailijat ajavat luokittain omista sarjamestaruuspisteistään, sekä omista luokkakohtaisista tuloksistaan.
• Tarkista osakilpailujen ajankohdat, aikataulut ja infot: Vihti Cup Facebook -sivuilta.
• Muissa säännöissä sovelletaan AKK:n sääntökirjaa, mikäli sitä ei näissä säännöissä kerrota.
• Toivomuksena olisi, että mekaanikot / kilpailijan apulainen voisivat tarvittaessa toimia lippumiehinä.
• Luokkien ikärajat ovat seuraavat: Cadet 6 v. / Micro 8–10 v.
• Tiedottaminen:
				

Kaikki kilpailuihin ja sarjaan liittyvä tiedottaminen tapahtuu Vihti Cup Facebook -sivuilla.
Kilpailuun osallistuva henkilö on velvollinen seuraamaan sivuilla tapahtuvaa tiedottamista.

Kilpailuun osallistuminen:
• Kilpailuun ilmoittaudutaan paikan päällä kilpailupäivänä viimeistään klo. 17.15.
Osallistumismaksu on 35 euroa, sisältää myös ratamaksun, jolla voi myös harjoitella kyseisen päivän.
• Kilpailuun osallistuvan henkilön on tunnettava kilpailussa sovellettavat säännöt sekä lajin säännöstö.
• Kilpailuun ei voi osallistua joukkueena. Kilpailija ajaa kilpailusuorituksensa yksin.
• Osallistumismaksu maksetaan radan kahvioon kortilla tai käteisellä.
• Kilpailijalla täytyy olla vähintään AKK:n myöntämä karting-peruslisenssi.
• Kilpailijan mukana tulee olla vastuuhenkilö, vastuuhenkilön tulee olla täysi-ikäinen huoltajalisenssin omaava
nimetty henkilö, joka on vastuussa alle 18 vuotiaasta kilpailijasta koko kilpailutapahtuman ajan.
• Tutustumis-lisenssi voidaan tarvittaessa järjestää. Tarpeesta on ilmoitettava järjestäjälle viikkoa ennen kilpailua.
• Karting-autossa tulee olla voimassa oleva karting-auton ajoneuvon liikennevakuutus.
• Ilmoittautumisen yhteydessä luovutetaan täytetty ilmoittautumislomake järjestäjälle.

Kuljettajan ajovarusteet:
• AKK:n sääntöjen mukaan.

Muut pakolliset varusteet:
• Varikolla Kartin alla tulee olla öljyä läpäisemätön huoltomatto, jonka päällä huollot ja tankkaukset on tehtävä.
• Kilpailijalla tuleen olla käytettävissään öljynimeytysmatto.
• Kuljettajalla tulee olla varikkopaikallaan esillä minimissään 6 kg alkusammutin, jossa tarkistusleimat voimassa.

Ajotapa / sarjapisteet
• Ensimmäiseen erään lähdetään aika-ajo tulosten perusteella.
• Finaaliin lähdetään ensimmäisen erän tulosten perusteella.
• Kilpailun sijoitukset/sarjapisteet jaetaan finaalin maaliintulojärjestyksen perusteella.
• Kilpailussa Cadet/Micro -luokkien kilpailijat ajavat samoissa lähdöissä.
• Cadet/Micro kilpailijat ajavat luokittain omista sarjamestaruuspisteistään, sekä omista luokkakohtaisista
tuloksistaan.
• Sarjamestaruuspisteisiin lasketaan kaikkien kolmen osakilpailun pisteet.
• Sarjapisteet jaetaan oheisen taulukon mukaisesti. Vasemmassa reunassa pystysarakkeessa on finaalin sijoitus ja
vaakasarakkeessa kyseisen osakilpailun osallistuja määrä. Kilpailussa ollessa yli 25-osallistujaa, sijat 26 ja huonommat = 0-pistettä.

• Palkinnot jaetaan kilpailupaikalla tulosten tultua hyväksytyksi. Kolme parasta kilpailijaa palkitaan. Sarjamestaruus-palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun palkintojenjaon yhteydessä, jossa kolme parasta kilpailijaa palkitaan.

Tekniset määräykset:
• Kartin ja moottorin tekniset määräykset ovat samat, kuin AKK:n säännöissä.

Luokkakohtaiset erityismäärittelyt
CADET

• AKK:n luokitustodistuksen mukainen Raket 60 CD moottori
• Runko: Akseliväli vapaa
• Kori: Sivukatteet pakolliset, muuten vapaa
• Jarrut: Mekaaniset tai hydrauliset, takapyöriin vaikuttavat
• Takavanteen leveys: min 140 mm
• Taka-akseli: halkaisija enintään 40 mm
• Perän minimi leveys 1020 mm (vanteen ulkopinnoilta mitattuna)
• Välitys: Eturatas 11 hammasta, takaratas 84 hammasta
• Numerolaatta: Valkoinen mustin numeroin
• Minimipaino: 85 kg kuljettajineen
• Ikäraja: 6 v.–
• Slicks-renkaan kehä max 870 mm

MICRO

• AKK:n luokitustodistuksen mukainen Raket 95 moottori ja pakoputki. Katso luokitustodistus.
• Kuristimella oleva pakosarja
• CIK/FIA luokittelema imuäänenvaimennin, sisällä olevalla suodattimella, imuputkien halkaisija max 23 mm
• Rungon akseliväli 950–1010 mm
• Sallitut muutokset: Kaasuvaijerinkuoren pitimeen saa tehdä hahlon vaijerin irrottamisen helpottamiseksi
• Myös AKK:n voimassa olevan yleisluokituksen mukaiset Raket 85 moottorit sisältäen 12 mm imu-kuristimen
sallitaan Micro -luokassa. Katso luokitustodistus.
• Minipainot: Raket95 moottorilla 106kg, Raket85 moottorilla 100kg
• Ikäraja 8–10 v.

Renkaat
• Kuivankelin rengas:

Vega CADETTI (renkaan kyljessä ”Vega KART”)

• Sadekelin rengas:

Vega WE

Polttoaineet:
• Polttoaineen tulee koostua vain Suomessa huoltoasemilla myynnissä olevasta tieliikenneajoneuvoille tarkoitetusta lyijyttömästä 98E bensiinistä. Käytettävän polttoaineen tulee sisältää vain yhtä polttoainelaatua ja yhtä
öljyä.
• Eri oktaaniarvoisten polttoaineiden sekoittaminen keskenään on kiellettyä.
• Sallitut voiteluaineet Voiteluaineina saa käyttää voimassa olevia CIK:n hyväksymiä voiteluöljyjä sekä sääntökirjassa hyväksyttyjä voiteluöljyjä.

Kilpailunumerot Kartissa:
• Kilpailunumerot / numerokilvet SJM / AKK:n sääntöjen mukaan.
• Kilpailija ajaa ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamallaan numerolla, saman numeron sattuessa kahden eri
kilpailijan kesken, numero määräytyy ilmoittautumis- järjestyksen perusteella.

Runko:
• Kilpailijalla saa olla kilpailussa käytössään vain yksi runko.
• Kilpailun johdon päätöksellä kilpailija voi ottaa käyttöönsä toisen rungon.
• Kaikkien runkojen tulee olla tehdasvalmisteisia ja täyttää säännöt, kuten AKK:n teknisissä säännöissä
on kerrottu.

Moottori:
• Moottorien tekniset määräykset ovat samat, kuin AKK:n säännoissä, sekä luokitustodistuksissa.
• Luokitustodistukset löydät: http://www.autourheilu.fi/lajit/karting/luokitustodistukset/
• Kilpailijalla saa olla kilpailussa käytössään kaksi moottoria.

ILMOITTAUTUMINEN KARTINGKILPAILUUN
Kilpailunimi:

Päiväys:

Ilm. saapunut:

____ /____20 ____

____ /____ 20____

HUOMATUS!				
Tämän lomakkeen käyttäminen sisällöltään (vain tarvittavien
tietojen täyttäminen on sallittu) muunneltuna on kielletty.

Luokka:

Numero:

Kuljettaja:

Lisenssinumero:

Seura:

Seuran lyhenne:

KV

Lähiosoite:

Syntymäaika:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin koti:

Puhelin työ/matka:

Yl

Jun

Rungon merkki:

Moottorin merkki (-t):

Alle 18-vuotiaan kuljettajan vastuullinen huoltaja:

Huoltajan lisenssinumero:

Ilmoittaja (SM-kilpailut):

Ilmoittajan lisenssinumero:

Allekirjoittamalla tämän ilmoittautumislomakkeen vakuutamme lukeneemme kilpailusäännöt, sitoudumme
niitä noudattamaan sekä osallistumaan kilpailuun omalla vastuullamme.				
Paikka ja päiväys:

Kuljettajan allekirjoitus:

Paikka ja päiväys:

Alle 18-vuotiaan kuljettajan vastuullisen huoltajan allekirjoitus:

Paikka ja päiväys:

Ilmoittajan allekirjoitus (SM-kilpailut):

