
KILPAILULUPAHAKEMUS / AUTOSUUNNISTUS 

KILPAILU ON: (rasti ruutuun) 
 merkitty kalenteriin anomuspäivälle 
 siirretään kalenteripäivältä      /  -> syy 

liitteenä 
 kalenterin ulkopuolinen 

KILPAILUPÄIVÄ: 

KILPAILUN NIMI: 

JÄRJESTÄJÄ: 

KILPAILUPAIKKA: 

KILPAILUN LAJI: 

KILPAILUN ARVO (KITI:in merkitty): 

MAKSUT: 
Osallistumismaksut: 

Täten vakuutamme, että kilpailu järjestetään FIA:n ja 
AKK:n kilpailumääräyksien mukaisesti ja, että 
suoritamme maksut AKK:lle säädetyssä ajassa. 

Päivämäärä: Seura: 

Kilpailunjohtajan allekirjoitus 

___________________________________________ 

Kilpailulupa lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: 

Lasku kilpailuluvasta lähetetään aina seuran liitolle 
ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. 

Kilpailun järjestäjän vastuuvakuutus 
Kilpailun järjestäjä on vakuutettu AKK:n toimesta  
OP Vakuutus Oy:n myöntämällä vastuuvakuutuksella 
nro 16-549-997-7. Korvauksen enimmäismäärä on 
henkilö- ja esinevahingoista 1.000.000 €.  
Kilpailun järjestäjän omavastuu on 600 €. 

PÄÄTOIMITSIJAT:   Motorsport ID 
Kilpailunjohtaja 

Kilpailusihteeri 

Ratamestari 

Apulaisratamestari 

Tuloslaskentapäällikkö 

Katsastuspäällikkö 

MAASTOVALVOJA / 
KILPAILUKONSULTTI: 
Maastovalvoja 

Kilpailukonsultti 

TUOMARISTO  Motorsport ID 
Tuomariston pj 
Puhelin Paikkakunta 
Tuomarit: 

AKK:N MERKINTÖJÄ 
Hakemus saapunut 

Lisätietoja pyydetty 

Lisätietoja saapunut 

Hakemus hyväksytty 

Lupamaksu € 
Lupanro  /  / 

Hyväksyjä 

TALLENNE KILPAILUSTA? (Video, incar, yms.)

Tehdäänkö kilpailusta tallenne? Kyllä    / Ei

Tallenteen tuottaja ja puh:   

Missä se julkaistaan?   

Onko liiton mahdollista saada tallenne: 

-Koulutuskäyttöön?    Kyllä  / Ei

-Lajin markkinointikäyttöön?   Kyllä  / Ei

Liiton moottoriurheilu.tv:n YouTube-
kanavaa voidaan myös käyttää tallenteiden 
julkaisuun. Mikäli haluatte hyödyntää sitä, 
niin olettehan yhteydessä ao. 
lajipäällikköön. 

AS

TUOMARISTON PJ:N ALLEKIRJOITUS 

Päiväys ___/ ___ .20  _____ ___________________ 

LIITTEET 
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