
KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT KYMI CUP 30.6, 28.7, 11.8 ja 18.8.2021 

Kotkan FK-Kerho, Kouvolan FK kerho, Lappeenrannan Urheiluautoilijat sekä Saimaan karting 
kerhot kutsuvat karting -kilpailijoita osallistumaan Kymi Cup osakilpailuihin , 30.6.2021 
Imatralle, 28.7.2021 Kouvolaan, 11.8.2021 Kotkaan, 18.8.2021  Lappeenrantaan.

LUOKAT 
Kilpailuissa ajetaan kaikki luokat, joissa on vähintään kolme (3) osallistujaa. Jos tulee useampi 
kilpailuluokka, niin ryhmät yhdistetään luokiksi pienet, keskisuuret ja isot autot.  

TUOMARISTO  
Valitaan kilpailupaikalla kilpailuun osallistuvista seuroista yhteensä kolme (3) henkilöä. 

PÄÄTOIMIHENKILÖT 
Kilpailunjohtaja 
Sihteeri  
Turvallisuuspäällikkö  
Katsastuspäällikkö  
Ratatuom. päällikkö  
Tuloslaskenta 

Martti Anttila 
Jukka Ojanen, Niina Ovaska 
Harri Rämä 
Jukka Toikka 
Janne Kapiainen 
Jari Kärsämä  

LIPPUPISTEET 
Kilpailijoiden mekaanikot toimivat lippumiehinä. 

KILPAILURADAT JA PAIKAT 

Kotkan FK-kerho. Pituus 1060 m leveys 8m. Suurin sallittu automäärä 34 autoa/erä. Mini ja 
harrastaja-luokat 24 autoa/erä. Ajo-ohjeet löydät kerhon nettisivuilta www.kotkanfk.fi  

Tykkimäki Circuit. Pituus 1205 m, leveys 8 m. Suurin sallittu automäärä 34 autoa/erä. Mini ja 
harrastaja-luokat 24 autoa/erä. Ajo-ohjeet löydät kerhon nettisivuilta www.kouvolakarting.fi 

Kimi Circuit. Pituus 1038 m leveys 8m. Suurin sallittu automäärä 34 autoa/erä. Mini ja harrastaja-
luokat 24 autoa/erä. Ajo-ohjeet löydät kerhon nettisivuilta www.lprua.fi  

Saarlammin rata. Pituus 763 m leveys 7,2m. Suurin sallittu automäärä 28 autoa/erä. Mini ja 
harrastaja-luokat 20 autoa/erä. Ajo-ohjeet löydät kerhon nettisivuilta www.saikart.fi  



ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 

Ilmoittautuminen Kymi CUP sivujen kautta osoitteessa http://www.kymicup.fi/ 
Ilmoittautuminen päättyy kutakin kilpailua edeltävän viikon torstaina klo 20.00.  

Osallistumismaksu  
Osallistumismaksu 30 € maksettuna verkossa ennakkoon/kilpailu tai 100€ sarja. 
Osallistumismaksu 40 € kilpailupaikalla maksettuna/kilpailu. Mahdollinen tiistain harjoittelu 
sisältyy osallistumismaksuun.  
Osallistumismaksu maksetaan Kymi Cup tilille OP FI64 5620 0920 5695 05 (OKOYFIHH). 
Käytä maksun viitenumerona kilpailijan lisenssinumeroa, mikäli lisenssi on olemassa. 
Maksuliikenne pyritään hoitamaan sähköisenä Covid 19 ohjeistusten mukaisesti.
Jälki-ilmoittautumismaksu on osanottomaksu + 15 €.  
Peruutukset tehtävä aina kirjallisesti ja varmistettava, että järjestäjä on saanut asiasta tiedon. 

KILPAILUTOIMISTO  
Kilpailutoimistot radoilla avoinna klo: 16:00 alkaen. 

OSALLISTUMIS-OIKEUS  
Kilpailu on avoin kaikille, joilla on AKK:n myöntämä harrastaja tai kilpailulisenssi. Kilpailupaikalta 
on myös mahdollisuus lunastaa tutustumislisenssi.  
Jos harkitset useampaan kuin yhteen kilpailuun osallistumista, edullisempi vaihtoehto on 
AKK:n kansallinen kilpailijalisenssi.
KILPAILUSUORITUS  
Kilpailussa ajetaan aika-ajo, prefinaali ja finaali. 
AJANOTTO 
Autoissa on oltava AMB kiinnityskehikko ajanoton lähetintä varten. Kehikko asennetaan istuimen 
taakse selkänojaan enintään 30 cm korkeudelle radan pinnasta. Jos kuljettajalla ei ole omaa 
ponderia, kilpailun järjestäjä lainaa ponderin ilmoittautumisen yhteydessä. Laina ponderi on 
palautettava kilpailutoimistoon kilpailun päätyttyä.  
KILPAILUN AIKATAULU 

Keskiviikko+(LPR Lauantai) 
Ilmoittautuminen 16.00 - 16.30 
Katsastus  16.00 - 16.30 
Ohjaajakokous 16.30 
Harjoitusajo luokittain 1 x 10 min  16.45 
Aika-ajo 10 min/luokka 17.30 
Prefinaalit/ Finaalit 18.00 
Palkintojen jako  20.00 

TARKEMPI AIKATAULU KILPAILUPAIKALLA. 

KATSASTUS  
Sääntökirjan 2021 mukaan. Suoritetaan ennen kilpailupäivän harjoitusajoa. 

Lappeenrannan aikataulu ilmoitetaan Kymi CUP sivuilla, kun aikataulu varmistuu.



PALKINNOT  
Kilpailussa palkitaan vähintään kolme parasta kuljettajaa / kilpailuluokka. Palkinnot 
jaetaan kilpailupaikalla tulosten tultua hyväksytyiksi. Noutamatta jääneitä palkintoja ei 
lähetetä. 

SARJAN PALKINTO  
Sarjapalkintona kausimaksut (3 kpl) 2022 Kotkan FK:n, Kouvolan FK:n, Kimi Circuitin 
sekä Saikartin radoille arvotaan kaikkien kahteen tai useampaan kilpailuun 
osallistuneiden kesken. Pienille, keskikokoisille ja isoille, kullekin ryhmälle yksi 
lahjakortti. 
SARJATILANNE 
Sarjapisteet kertyvät vain Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran kerhojen jäsenille.
Sarjatilanne löytyy Kymi CUP sivuilta kautta osoitteessa http://www.kymicup.fi. 

YLEISMÄÄRÄYKSET  
Kilpailun johdolla on oikeus, mikäli olosuhteet niin vaativat, tuomariston päätöksellä peruuttaa, 
siirtää tai keskeyttää kilpailu tai sen osa, sekä antaa tarpeelliseksi katsomiaan lisämääräyksiä.  
Vastuut ja vakuutukset karting sääntökirjan 2021 mukaan. Rengassääntö, sadekelille kuvioidut 
renkaat. 

VARIKKOMÄÄRÄYKSET  
Kilpailupaikalle tullessa otettava ensimmäiseksi yhteyttä varikkopäällikköön, joka ohjaa teidät 
oikeille paikoille. Huomioithan väljän sijoittumisen Covid 19 ohjeistusten mukaisesti. 
Polkupyörillä ja mopoilla ajelu varikolla kielletty! Varikolla tupakointi sakon uhalla kielletty ja 
bensiinillä peseminen on kielletty. Jokaisella kilpailijalla pitää olla 6 kg sammutin, jossa on 
voimassa oleva leimaus. Jokaisella kilpailijalla tulee olla varikko paikan alla suojapressu joka estää 
vieraiden aineiden joutumista maahan.  
Jokainen kilpailija on velvollinen siivoamaan omat jälkensä kilpailun jälkeen.  

RATOJEN AUKIOLOAJAT 

Kotkan FK-kerhon rata  Kouvolan FK-kerhon rata  
avoinna klo.09.00-21.00  avoinna klo. 12.00-20.00 
Lentokentäntie 269, 48720 KOTKA Tehontie 47, 45200 KOUVOLA 

Kimi Circuit  Saimaa karting 
avoinna klo. 08.00-20.00  avoinna klo.9.00-21.00 
Kimintie 130, 53400 Lappeenranta Karjalantie 777, 55800 IMATRA 




