
 

 
 

 

KARTING SM 2021 SARJASÄÄNNÖT – LISÄMÄÄRÄYS NO. 1 

 

Lisämääräys No. 1 muuttaa/täydentää sarjasääntöjä seuraavilta osin: 

 

1.7. ILMOITTAUTUMINEN, MAKSUT JA PERUUTTAMINEN 

Ilmoittautuminen SM-/SJM- sarjaan tapahtuu KITI-järjestelmän kautta osoitteessa: 
https://akk.autourheilu.fi  
 
Ulkomaalainen kilpailija ilmoittautuu sarjaan osoitteessa: 
https://my.surveypal.com/Entry-Form-Karting-SM-2021-(Series-and-Races) 
 
Mini60-, OK-Junior-, OK-,KZ2- sekä KZ2 Heavy -luokan sarjailmoittautumismaksu on 80 €. 
Maksun saajana on AKK Motorsport ry, joten hintaan ei lisätä ALV:tä. 
 
Maksuohjeet: 
Saaja: AKK Motorsport ry 
Tilinumero: FI7814543000102635 
Viitenumero: (kilpailijan motorsport ID numero) 
Hinta: 80€ 
  
 
Vain sarjailmoittautumismaksun maksaneet voivat kerätä pisteitä SM-/SJM 
osakilpailuista. Sarjailmoittautuminen ja sarjamaksu tulee olla suoritettuna ennen kilpailun 
virallisen osan alkamista, jotta sarjapisteet lasketaan tulevasta / tulevista kilpailuista. 
Sarjailmoittautuminen on avoinna koko kilpailukauden. 
 
SM-/SJM osakilpailuihin osallistuvien tulee ilmoittautua KITI-järjestelmän kautta 
kilpailukohtaisesti viimeistään 7 päivää ennen kilpailua osoitteessa https://akk.autourheilu.fi ja 
maksaa ilmoittautumismaksu järjestäjän kilpailukutsussa ilmoittamalla tavalla. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa oman transponderin numero. 
 
Kilpailun osallistumismaksu sisältää EKO-maksun. 
Osallistumismaksu Mini60, OK-junior, OK, on 220 euroa / SM-/SJM- osakilpailuviikonloppu (la-
su). KZ2-luokassa osallistumismaksu on 180 euroa / SM-osakilpailu (la). 
 
Jälki-ilmoittautuminen tai myöhästynyt ilmoittautuminen; osakilpailun järjestäjä on oikeutettu 
perimään 50 euron ylimääräisen käsittelykulun jälki-ilmoittautumisen yhteydessä. Jälki-
ilmoittautuminen viimeistään perjantaina klo 12:00 mennessä koko viikonlopulle tai 
vaihtoehtoisesti vain sunnuntain osakilpailuun lauantaina klo 12:00 mennessä. 
 

 

https://akk.autourheilu.fi/
https://my.surveypal.com/Entry-Form-Karting-SM-2021-(Series-and-Races)
https://akk.autourheilu.fi/


4.10. MINI 60-, OKJ- JA OK -LUOKKIEN SADEKELIN RENKAAT 
 

Lauantaille yksi uusi sadekelin rengassarja. Lauantaina sadekelin rengassarjan tulee olla 
käyttämätön ensimmäistä kertaa käytettäessä (aika-ajossa / kilpailulähdössä), ja se tulee olla 
hankittu voucher käytännön mukaisesti.  
 
Sunnuntaina sadekelin rengassarjan tulee olla käyttämätön ensimmäistä kertaa käytettäessä 
(aika-ajossa / kilpailulähdössä), ja se tulee olla hankittu voucher käytännön mukaisesti.  
 
Mikäli lauantaille katsastettu sadekelin rengassarja on käyttämätön lauantain jälkeen, voi 
kyseisen sarjan käyttää sunnuntain kilpailussa. 
 
Esikatsastaa voi myös edellisiltä SM-sarjan kilpailuviikonlopuilta olevia saderenkaita, kunhan 
saderenkaat ovat käyttämättömät, hankittu voucher käytännön mukaisesti, ja ne on luettu 
katsastuksen järjestelmään jossakin edellisessä kyseisen kauden SM-sarjan osakilpailussa. 
Edellisen kilpailun saderenkaita voidaan ottaa käyttöön vain esikatsastuksen yhteydessä. 
 
Mikäli kilpailija haluaa ottaa saderenkaat voucheria vastaan mukaansa esikatsastuksesta tai 
myöhemmin kilpailuviikonlopun aikana, niin viivakoodit luetaan koneelle siinä yhteydessä, kun 
renkaat noudetaan. Kilpailijalla on vastuu, että renkaat ovat merkitty järjestelmään mihin 
tahansa kilpailun osaan tultaessa. Mikäli katsastuksen rengaskontrollissa ei renkaita ole 
asianmukaisesti järjestelmässä on katsastuksella oikeus evätä kilpailutapahtumaan 
osallistuminen tai hylätä kilpailun osasta.   

   
 


	1.7. ILMOITTAUTUMINEN, MAKSUT JA PERUUTTAMINEN

