Kilpailulupa-anomuksen liite:
Helsinki MopoGp – Mopoendurance 6 h 16.5.2020
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia SML:n sääntöjä:
Urheilusäännöstö, Road Racing, Mopoendurance säännöt.
Säännöt on luettavissa internetistä moottoriliiton internetsivuilta (www.moottoriliitto.fi).
Näistä säännöistä poiketaan/sääntöjä tarkennetaan lisäksi seuraavin osin:
Meluraja: 100 dBA 1,8 m:n korkeudelta ohiajomittauksena.
Aikataulu:
8:00 - 10:00 ilmoittautuminen ja katsastus
9:00 - 11:00 vapaa harjoitus, joka toimii myös aika-ajona.
11:15 ajajakokous
12:00 - 18:00 kilpailu
n. 18:30 palkintojen jako
Lähtö: lähtöjärjestys määräytyy aika-ajon mukaan, harjoitus toimii aika-ajona.
Ajoneuvo: Tattarisuon rata vaatii nykyisin liikennevakuutuksen kaikkiin moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin radalla.
Vakuutustodistus on oltava mukana ja näytettävä katsastuksessa. Ilman sitä ei ole asiaa radalle eikä varikolle.
Ajovarusteet: tiimillä tulee olla vähintään kahdet täydelliset ajovarusteet,
jotka tarkastetaan katsastuksen yhteydessä. Lisäksi toimitsija tarkistaa
ajovarustuksen aina ennen radalle pääsyä. Ennen varsinaiselle kilparadalla
menoa toimitsijalle tulee myös näyttää vasemmassa käsivarressa sekä ranteessa oleva
värillinen hihamerkki. Kypärään ei saa kiinnittää mitään ylimääräistä. Nimi ja mainostarrojen kiinnittäminen on
kuitenkin sallittua. Kypäräkameran kiinnittäminen kypärään on kielletty kaikissa lajeissa.
Hiha/rannenauhat: tiimien on itse hankittava alla olevien värien mukaiset hihamerkit, rannekkeet osallistujat
saavat ilmoittautumisen yhteydessä. Kuljettajalla tulee oman ajovuoron aikana olla vasemmassa ranteessa ja
vasemmassa hihassa samanväriset ja ohjeen mukaiset tunnistusnauhat.
Radalle lähtiessä kuljettajan tulee esittää vasemmassa ranteessa oleva nauha varikon portilla
tai sen välittömässä läheisyydessä olevalle toimitsijalle, joka myös tarkastaa ajovarustuksen. Hihamerkin
näkyvyyden takaamiseksi tulee niiden olla 10 cm leveästä nauhasta tehdyt.
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Kuljettaja: siniset nauhat
Kuljettaja: vihreät nauhat
Kuljettaja: keltaiset nauhat
Kuljettaja: punaiset nauhat
Mekaanikko: valkoiset nauhat
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Tämä ei mitenkään rajoita ajovuoroja esim. keltaisella tunnisteella varustetun kuljettajan ajamista
ensimmäisellä ajovuorolla. Tunnisteen pitää vain olla ilmoittautumislomakkeen kuljettajanumeroinnin ja
käsiohjelman värien mukainen.
Näiden värien mukaan kirjataan eri kuljettajien radalle lähtöajat ja seurataan kuljettajakohtaisia ajo-aikoja
(vähintään ¼ kilpailusta, säännöt!).
Toimitsijalta luvan saatuaan kilpailija on oikeutettu radalle menoon.
Rata-varikolle on pääsy toimitsijoiden lisäksi vain varikkorannekkeen saaneilla henkilöillä.
Varikko: tiimin on merkittävä varikkopaikka näkyvästi tiimin numerolla esim. huolto-autoon.
Maksu: osallistumismaksu suoritettaan pankkitilille 1.5.2019 klo 23:59 mennessä ilmoittautumislomakkeen
ohjeiden mukaan ilman erillistä laskua.

Lisätiedot: www.mopogp.com

