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Suomen Karting Liitolle kotisivut ovat osoitteessa www.kartingliitto.com. Sähköpostiosoite on
info@kartingliitto.com. Liiton tiedotteet löytyvät myös netistä. Kotisivuilla on lisäksi mm.
mestaruuskilpailujen kaikki tulokset luokittain.
JÄSENSEURAT
Tänä vuonna menetimme kolme jäsenseuraa. Seuroissa on käynyt kuljettajakatoa ja
jäsenseuramäärämme on pudonnut muutamalla. Jäsenseurat löydätte myös nettisivuiltamme.
Seurojen kokonaismäärä on nyt 45 kpl.
MESTARUUSKILPAILUT
Seurat voivat anoa ensi vuoden mestaruuskilpailuja joulukuun loppuun mennessä. Kaudella
2018 ajettavat luokat ovat Cadet, Raket J ja Raket Micro.
Mini60 ja Raket luokissa ajetaan SJM kilpailut, joten palkinnot jaetaan niiden tulosten perusteella.
Tulevaisuudessa luokan kannattavuuden rajana pidetään 10 osallistujaa / osakilpailu. Lopulliset
luokkajaot tehdään anojien kesken Suomen Karting liiton toimesta. Liitto tulee tarkentamaan sääntöjä
Suomen Karting liiton Mestaruuskilpailuita järjestäville seuroille. Tarkennuksilla pyritään entistä
laadukkaampiin ja haluttavampiin sarjoihin.
Periaatteena on, että osallistujan seuran on kuuluttava Karting liittoon, jotta kuljettaja voi päästä Liiton
palkinnoille. Palkintoihin ja stipendeihin oikeutetut Cadet kuljettajat palkitaan jäsenseurasta
riippumatta.
”KARTING – Aloita Nyt” opas
Opaskirja on tuhti tietopaketti aloittelevalle karting- harrastajalle ja Mini60 tai Micro luokan
kuljettajalle sekä huoltajalle.
Kirja on maksuton ja ladattavissa netistä. Toimii myös tableteilla.
Uuden Suomen Karting Liiton ”Karting – Aloita Nyt” opaskirjan saa lataamalla netistä.
Mene www.kartingliitto.com etusivun alaosaan. Klikkaa kirjan kansikuvan alla olevaa linkkiä. Voit lukea
siitä suoraan tai lataamalla tiedoston muistiin käyttöä varten.
Kirjaa voi kommentoida ja antaa palautetta info@kartingliitto.com .
SYYSKOKOUS
Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Turengissa sunnuntaina 12.11.2017.
Liittoon valittiin uusina jäseninä Jarno Parviainen /Pirka, Pekka Myllyniemi /Monako FK ja Sanna-Mari
Ojala /Ulvila FK.
Liiton toimintaa jatketaan vaikka Opetusministeriön myöntämä valtionapukelpoisuus päättyy.
Ensi vuonna luovutaan Kansainvälisen toiminnan (KV-) avustuksista säästösyistä.
Stipendit hoidetaan perinteen mukaan.
Liitto on perustettu 31.3.1968. Liitto täyttää 50 vuotta vuonna 2018.
Liiton 50-vuotisjuhlat järjestetään palkintojen jaon yhteydessä ensi syksynä.
Juhlajulkaisu tehdään valmiiksi keväällä 2018.
Jäsenhankintaa terävöitetään ja yritetään saada myös eronneet seurat takaisin toimintaan.
Seurojen jäsenmaksu on ensi vuonnakin 120€.
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SUOMEN KARTING LIITON PALKINTOJEN SEKÄ STIPENDIEN JAKO
Liiton palkintojen ja stipendien jako pidettiin lauantaina 11.11.2017 Kiipulan Koulutuskeskuksessa
Turengissa.
Vuoden Toimijaksi valittiin Sanna-Mari Ojala, Ulvilan FK. Hän on saanut vanhan seuran toiminnan
taas elpymään. Hänellä taitaa olla moottoritkin hallinnassa kun on Rolls Roycella töissä.
Vuoden FK- Junior kuljettajaksi valittiin Raket Junior ja Raket- sarjan voittanut Keimola FK:n Tuukka
Taponen.
Vuoden FK- kuljettajaksi valittiin OK-sarjan voittanut Porin FK:n Juho Valtanen.
Hän saavutti OK-luokan MM-pronssin Englannissa syksyllä.
Sijoituksen arvoa nostaa se että se ajettiin täysin Suomalaisella tiimillä.
Palkittujen lista: http://www.kartingliitto.com/tiedostot/mestaruusmitalit-2017.pdf
Kuvia tilaisuudesta on Liiton facebookissa.
https://www.facebook.com/kartingliitto/

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ KAIKILLE

Seuratiedote 4-2017.doc

