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KARTINGLIITON JÄSENMAKSU 2018
Lähetämme myös tänä vuonna jäsenmaksulaskun sähköpostitse. Tiedotamme sähköpostin välityksellä ja netissä.
Liiton jäsenmaksu on 120,00 €/seura. Maksettava huhtikuun loppuun mennessä. Ohessa lasku.
Tilinumero: Nordea FI37 2001 3800 4593 63. Mainitse myös seuran nimi, jos maksaja on joku muu.

KARTINGLIITON UUSI HALLITUS
Liiton syyskokouksessa Turengissa marraskuussa valittiin Juhani Valtanen puheenjohtajaksi edelleen kaudelle 2018.
Varapuheenjohtajana on Ilkka Westman ja sihteerinä Sanna-Mari Ojala. Liiton syyskokous valitsi hallituksessa
jatkamaan seuraavat jäsenet: Martti Anttila ja Matti Salminen. Uusina valittiin hallitukseen Jarno Parviainen, SannaMari Ojala ja Pekka Myllyniemi. Hallituksen tehtäväjako ja yhteystiedot ovat nettisivuillamme.

JÄSENSEURAT
Jäsenseurojemme määrä on nyt 45 kpl (48 kpl 2016).
Uusina jäseninä on tänä vuonna tulossa Suomenselän Karting ja Espoo Karting.

LIITON KV-AVUSTUKSET
Liiton avustuksia kansainvälisiin kilpailuihin (KV) osallistujille ei tänä vuonna jaeta Opetusministeriön
kielteisen vuosiavustuspäätöksen vuoksi.

KARTINGLIITON KEVÄTKOKOUS
Kokous pidetään lauantaina 7.4.2018 klo 12.00 Tampereella.
Osoite: ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, 33840 TAMPERE
Esityslista on liitteenä. Muista esille tulevista asioista on tiedotettava liitolle vähintään 30 päivää ennen kokousta.
Muista yhdistyksesi valtakirja. Kokouskutsu on ollut nettisivuillamme 18.2.2018 alkaen.

KARTING – Aloita Nyt -opas
KARTING – Aloita Nyt -opas. Opaskirja on tuhti tietopaketti aloittelevalle karting- harrastajalle sekä Mini60tai Micro-luokan kuljettajalle sekä huoltajalle.
Kirja on maksuton ja ladattavissa netistä. Toimii myös tableteilla ja älypuhelimilla.
info@kartingliitto.com.

TIEDOTUSTA
Liiton uudet nettisivut ovat työn alla ja siitä syystä niissä saattaa olla toimintakatkoksia.
Suomen Kartingliitolle kotisivut ovat osoitteessa www.kartingliitto.com. Sähköpostiosoite on info@kartingliitto.com.
Liiton tiedotteet löytyvät myös netistä.
Suomen Kartingliitto mukana myös yhteisöpalveluissa, joilla tehostetaan tiedottamista.
Facebook www.facebook.com/Kartingliitto
Google+ https://plus.google.com/103393765067215611936/posts

KOULUTUSTA
Olemme apuna seurojen järjestämässä koulutuksessa tarpeen mukaan. Liiton tämän vuoden leirejä on taas
Sastamalassa, Vihdissä ja Kangasalla. Lahdessa on myös ABC-ajokoulu toukokuussa.
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SUOMEN KARTINGLIITON MESTARUUSKILPAILUT 2018
AKK:n kilpailukalenteri saattaa vielä muuttua, joten lista ei ole täysin varma. Tiedotamme asiasta heti
nettisivuillamme, jos tilanne muuttuu.
Päivitetty kilpailuluettelo 2018 on liiton nettisivuilla ja Facebook-sivullamme.
Luettelo saattaa vielä muuttua suorituspäivien tms. osalta kevään aikana. Kilpailuja oli hakenut tänä vuonna kuusi
jäsenseuraamme.
Sarjan osallistujamäärän keskiarvo luokittain on oltava vähintään 10 kuljettajaa, jotta sarja palkitaan.
Oheisessa liitteessä ja netissä on luettelo kilpailupaikoista ja luokista, joka
PISTELASKU: Cadet, Raket Micro, Raket Junior ja Mini60 junior.
Pistelasku lopputuloksista AKK:n SM/SJM sarjasääntöjen mukaan ilman aika-ajopisteitä. Joka kilpailussa annetaan
voittajalle 1. 25p, 2. 20p, 3. 16p, 4. 14p, 5. 12p, 6. 10p, 7. 9p, 8. 8p, 9. 7p, 10, 6p, 11. 5p, 12. 4p, 13, 3p, 14. 2p ja 15.
1p. Pisteet annetaan kaikille kilpailuun osallistuneille kuljettajille edellisen taulukon mukaan ja sarjan päätyttyä
sijoituksissa huomioidaan niiden jäsenseurojen kuljettajat, jotka ovat maksaneet Karting liiton jäsenmaksun
viimeistään 5. osakilpailuun mennessä. Voittaja on Liiton jäsenseuran kuljettaja, jolla on neljästä edellä mainitusta
kilpailun luokasta suurimmat pisteet. Säännöt ovat yhtenevät tämän vuoden AKK:n sääntöjen kanssa. Päivitämme
pistetilannetta sivuillamme. Cadet-luokassa myös ne kuljettajat, jotka eivät kuulu liiton jäsenseuroihin, lasketaan
tuloksiin.

Mestaruuskilpailut muissa luokissa:
Muut luokat lasketaan SM- tai SJM-tulosten perusteella liiton jäsenmaksun maksaneiden seurojen
kuljettajista. Raket- ja Mini60-SJM-sarjan parhaat palkitaan myös.
Kartingliiton hallitus pitää oikeuden muuttaa kilpailujen luokkia ja laskentamäärää.
Vuoden FK-junior pokaalista pääsevät kaudella 2018 taistelemaan saman ikäryhmän kuljettajat useammasta eri
luokasta. Sääntöihin voi lähemmin tutustua liiton sivuilla.
Liiton palkintojenjakotilaisuus ja 50-vuotisjuhlat on marraskuussa 2018. Juhlassa palkitaan joka luokasta
kolme parasta liiton jäsenseuran kuljettajaa. Cadetit palkitaan jäsenseurasta riippumatta.
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