Circuit Racing SM FINNISH SUPERBIKE ALASTARO
2022// Motoringraja 2022 a. EMV/ EKV 4. etapp
(29. – 31.07.2022)

SML luba: 22/CR/59
Võistluse juhendi vabatõlge koos eestikeelsete kommentaaridega.
Nimi
Tüüp
Aeg

Circuit Racing SM FINNISH SUPERBIKE ALASTARO 2022
SM ja EMV võistlus
29.-31.07.2022

Rada
Aadress

Alastaro Circuit, 2,97 km
Jarno Saarisen tie 32560 Virttaa, FIN

Kirjeldus

Circuit Racing SM FINNISH SUPERBIKE ALASTARO 2022
Korraldaja: West Coast Racing Club ry
Registreerimine:
Registreerimine SML MOTTI-süsteemi kaudu
https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi

Registreerimise lõpp, esmaspäev 18.7 kl 23.59.
Järel- registreerimise lõpp, teisipäev 26.7 kl 23.59
(lisatasuga).
Võistluspaigas registreerumist ja tasumist ei toimu!
Täida MOTTI süsteemis andmed.
Võistlusklassi valimine:
- Kui võistled AINULT EMV/ EKV arvestuses, vali see
võistlusklass, mille nimetuse alguses on VIRO …
- Kui soovid võistelda ka Soome MV arvestuses, siis
vali vastav võistlusklass (EMV jaoks pole vaja eraldi
registreerida sel juhul).
Maksa oma panga kaudu stardimaks vastavalt all olevale
hinnakirjale: FI72 4108 0010 3848 76; Säästöpankki ; BICcode ITELFIHH
Saaja: West Coast Racing Club
Selgituseks kirjuta enda nimi, stardinumber ja võistlusklass.
Registreerimine loetakse toimunuks kui stardimaks on tasutud.
Järelregistreerimise lisamaks on 100.-€
Osalemisest loobumise korral on kohustuslik sellest teatada
kirjalikult võistluse sekretäri: outi.kalliomaki@gmail.com
Registreerimistasu (EMF litsentsiga võistlejatele):
MiniGP
100.-€
Kõik teised klassid 200.-€
Järelregistreerimise lisatasu 100 €

NB! Võistlejad, kes soovivad startida ka SM arvestuses,
pääsevad võistlema samuti soodushinnaga. Kohustuslik on täita
rehvidele kehtivaid reegleid SM- sarjas st. volitatud müüjalt
ostetud Michelini rehvid + rehvide arvu piirang.
Stardimaks sisaldab: elekter boksialal; võistlussõidud vastavalt
ajakavale (L- P). Kõikidel klassidel toimub 2 võistlusstarti,
millest esimene toimub laupäeval.
Reedene vabatreening on eraldi tasuga (info allpool).
Litsents:
EMF rahvuslik ringraja litsents. Ühekordne litsents tuleb osta
eelnevalt EMFist.
Võistlemine välismaal:
Vastavalt EMF ja SML Spordikoodeksitele peavad välisriigis
startida soovivad sportlased esitama võistluse korraldajale oma
riigi alaliidu kirjaliku loa. Selle vormistamiseks EMFi poolt
tuleb EMFi litsentsiga startivatel sportlastel saata e-kiri vastava
teate/ sooviavaldusega aadressile ringrada@msport.ee hiljemalt
27.07.2022 kella 15:00-ks. Avaldusse märkida sportlase nimi,
võistlusklass ja stardinumber ning vastav kinnitus kui stardid
ainult EMV arvestuses. (vt järgmist punkti rehvide kohta)
EMF saadab võistluste korraldajale ühisnimekirja vastava loaga.
Rehvid:
SM -klassides (Superbike, SST600, SSP300) on Soome MV
arvestuses võistlejatel kasutada Michelin rehve vastavalt SMsarja reeglitele.
EMF litsentsiga sportlastele, kes võistlevad AINULT EMV/
EKV arvestuses, on rehvide valik vaba.
Võistlejate arv.
Raja mahutavus on 36 sooloratast. Vajadusel toimub valik
ajasõidu tulemuste alusel. Starti pääsemise eelduseks on 110 %
klassi kiiremast ringiajast. Ajasõidus peab iga võistleja läbima
vähemalt 3 ajamõõdu poolt fikseeritud täisringi. Korraldajal on
õigus paigutada erinevate klasside võistlejad ühte starti.
Võistlusklassi start võib ära jääda kui eelregistreerimisel on
registreerunud klassidesse vähem kui:
Retro Superbike- ja Fin Supersport 300 (+EMV SSP300 ja EKV
C600/ C1200): 12 võistlejat,
Jokamiesluokka (+EKV B1200): 15 võistlejat,
Külgvankrid (EMV): 7 ratast.
EMV SST600 ja Superbike stardivad koos Soome vastavate
klassidega. Sõltuvalt võistlejate arvust võib olla antud klassidel
ka ühine start.

Võistlejate koosolek:
Reedel 29.07.2022 kell 20.30 boksialal sekretariaadi torni
juures.
Võistleja info saadetakse e-postiga koos registreerumise
kinnitusega. Võimalikud muudatused avaldatakse teadete
tahvlil.
Aiakava:
Ajakava avaldatakse hiljemalt 20.07.21 www.wcrc.fi
veebilehel, MOTTI süsteemis ja saadetakse registreerunud
võistlejatele koos osalemise kinnitusega.
Vabatreeningud:
Ajakava alusel toimuvad vabatreeningud reedel, 29.07.22.
Treeningpäeva tasu on 80.-€. Transponderi kasutamine on
kohustuslik. Transponderi saab reedel alates kella 8.00-st pärast
maksu tasumist sekretariaadist. Treeningpäeva tulemused on
näha Racemonitori kaudu.
Boksiala:
Võistlejad peavad kasutama iga võistlusratta all õli
mitteläbilaskvat alusmatti.
Iga võistleja ratta juures peab olema vähemalt 6 kg
kustutusainega kütuse kustutamiseks sobiv tulekustuti.
Boksidesse tuleb paigutuda turvalist vahet järgides. Täpsemad
juhised tulevad hiljem.
Raja poolt esitatavad lisanõuded jagatakse koos registreerumise
kinnitusega.

KORRALDAJA:
Korraldaja
Kontaktisik
Aadress
e-post
Telefon

West Coast Racing Club ry
Mika Mäkinen
Untolankatu 14
20300 Turku
mika.makinen@konerent.com
+ 358 40 543 8617

LISAINFO:
Soomekeelne juhend
VANEMAMETNIKUD
SML järelvalvaja: Jonna Kyllästinen
Võistluste juht:
Raul Koov
Juhtivad kohtunikud
Koov Raul, Võistluste juht
Koov Piret, Võistluste juhi abi
Front Jani, Lipukohtunike juht
Kyllästinen Jonna, Žürii esimees
Tenhunen Mika, Tehnilise kontrolli
juht
Marjamaa Petri, Keskkonna ohutuse
juht
Heinonen Ari, Žürii liige
Ahola Petri, Žürii liige
Kalliomäki Outi, Võistluse sekretär
Lundhal Mikko, Ajamõõdu juht

Võistlused toimuvad SML reeglite ja määruste, käesoleva juhendi ja nende võimalike
hilisemate muudatuste ning täienduste järgi.

Koostas: Raul Koov, 01.07.2022
Tel. +372 513 7561

