
Alueleiri 2.-3.5.2015 

 

Leirin ohjelmarunko on nyt muotoutunut seuraavaksi. 

Mahdollisia poikkeamia aikatauluihin ja ohjelmaan voi tulla vielä myöhemmin. 

Toivottavasti aikataulu venyy suunnitellusta runsaan osanottaja joukon johdosta ; ) 

 

Päivä 1  

Aloitetaan lauantaina klo 11:00 radan kahviossa ilmoittautumisella. 

(Joka on samalla ensimmäinen leiriin kuuluva harjoitus.) 

Ilmoittautuminen tapahtuu samalla mallilla kuin ilmoittauduttaisiin kilpailuihin.  

 

Esikatsastus on 11:30 – 12:00 jossa käydään läpi kilpailujen esikatsastus tapahtuma. 

Katsastuskorttien täyttöön löytyy apua omasta koulutuspisteestä. 

Esikatsastuksessa käydään läpi auton ja ajovarusteiden määräyksiä ja vaatimuksia 

jotta kilpailuihin voi osallistua turvallisesti. Ketään ei hylätä ; ) 

 

Kello 12:00 – 12:20 on vuorossa kuskeille lyhyt mutta sitäkin tärkeämpi teoria osuus  

aiheina karting harrastuksena, rata käyttäytyminen, turvallisuus ja lippumerkit. 

 

12:30 -> aloitetaan teoriakoulutukseen liittyvät ajoharjoitukset ryhmittäin.  

 

Kello 13:30 lounas  

 

Kello 14:00 on seuraava teoria osuus aiheena ajotapasäännöt ja ajolinjat sekä 

lämmittelykierros ja lähtötapahtuma. 

 

14:30 -> aloitetaan teoriakoulutukseen liittyvät ajoharjoitukset ryhmittäin.  

 

Huoltajille ja mekaanikoille on teoriakoulutuksen aikana omia koulutuspisteitä joissa 

aiheena mm. renkaat, kaasuttimet, rungon säätö yms. 

Ajokoulutuksen aikana huoltajilla mahdollisuus saada koulutusta lippupisteillä ; ) 

 

Harjoitteet pyritään suunnittelemaan leiriläisten tason ja tarpeiden mukaan. 

(Leiripäivän virallisen osuuden jälkeen saa radalle jäädä ajamaan kello 20 asti.) 

 

Päivä 2 

Aloitetaan sunnuntaina klo 11:00 ohjaajakokouksella jossa käydään läpi tämän 

päivän tapahtumat. Ohjaaja kokous noudattelee kilpailuissa käytettyä tapaa. 

 

Ajamaan aloitetaan klo 12:00 luokittain. 

Päivän aikana tehdään erilaisia ajoharjoitteita luokittain (ohjelmaan on mahdollista huoltajien 



esittää toiveita joko etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä tai sitten aamun ohjaaja 

kokouksessa). 

 

Kello 13:30 lounas  

 

Kello 14:00 ajoharjoitteet jatkuu 

 

Hinta on Kouvolan radan kausimaksun maksaneille jäsenille 20e/henk. (sis. lounaan) 

Muilta hinta on 40e/kuljettaja ja 20e/huoltaja.(sis. viikonlopun ratamaksun ja lounaan 

molempina päivinä). 

Maksut suoritetaan leirille tultaessa.  

HUOM! ainoastaan käteismaksu on mahdollista. 

 

Ilmoittautumiset 24.4.2015 mennessä jotta osataan varautua ruokien suhteen oikein. 

kouvolan.fk@gmail.com 

 

Ilmoita kuljettajan nimi, ikä, auton luokka ja mahdollinen erityisruokavalio. 

 

Tervetuloa Tykkimäki Circuitille.  

Luvassa on oppia, ajamista ja hauskaa yhdessäoloa koko viikonlopun ajan. 

 

Tarkoitus on samalla pitää karting aiheinen kirpputori lauantaina ja mahdollisesti vielä 

sunnuntaina jos myytävää on jäljellä. Eli kerätkää mukaan tallin ja kaapin nurkissa 

pölyyntyneet ylimääräiset osat, tarvikkeet ja varusteet mukaan laitetaan ne samalla kiertoon.  

 

KVL FK-Kerho 
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