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4. Jarno Saarinen Minimoto GP  -  2015 

Tervetuloa Turkuun!    (Lue Huolella) 

Turun Moottorikerho ry:n järjestämä 4. Jarno Saarinen Minimoto GP ajetaan 28.6.2015 Turussa ja tarkemmin 

Turku Kartingin ulkoradalla. 

Kilpailuluokat: 

- MiniGP Suomen CUP 
- Minimoto Junior A Kansallinen 
- Minimoto Junior B  Kansallinen 
- Minisupermoto STOCK  Kansallinen 
- Minisupermoto SPORT  Kansallinen 
- Minisupermoto OPEN  Kansallinen 

Yleiset asia 

Kilpailupaikalle tulo 

Alueelle vapaa pääsy, sekä kilpailijoilla että katsojilla ja paikalle löytää kun laittaa navigaattoriin osoitteen 

'Pollenkuja 2, 20380 Turku'. Rata-alueelle saavuttaessa, seuraa opastekylttejä päärakennuksen taakse.  

Varikkoalueen kartta tämän postin liitteenä sekä TMK websivulla - www.turunmottorikerho.fi - 

Harjoitusmaksut 

Lauantaina vapaa harjoituspäivä ks. aikataulu. Harjoitusmaksut 20€/päivä (+10€ lisäluokat) kerätään 

paikanpäällä lauantaina aamusta alkaen TMK edustajan toimesta. Lauantain ”ratatoimisto” löytyy melko 

varmaan rakennuksen radanpuoleiselta seinustalta teltta (#4 - Rasmus Rosnell), jossa allekirjoittanut 

majailee. 

Ruokailut, sauna ja ravitsemusrannekkeet 

HUOM!  Lounaat mahdollista saada LA & SU ravintolasta 

Viikonvaihteelle on mahdollisuus lunastaa ns. ravitsemusranneke hintaan 35€/henkilö, joka oikeuttaa 

seuraaviin palveluihin: 

Lauantai 

- Lounas     klo 12 - 15  (Lasagne, salaatti, leipä) 
- Kahvi klo 12 -> (rannekkeella koska vaan) 
- Sauna/Suihku  klo 20 -> 

Sunnuntai  

- Aamupala     klo 7:30 - 9  (Puuro, Muna, leikkeleet, leipä, kahvi/tee) 
- Kahvi klo 9 -> (rannekkeella koska vaan) 
- Lounas     klo 11 - 14  (Broileria riisillä, salaatti, leipä) 

 

Turku Kartingilla ei muuten ole viikonvaihteisin lounasta tarjolla joten tällätavalla saatiin se mahdollisuus 

tarjottua, toivottavasti palvelunkäyttäjiä riittää. Muutamat ovatkin jo infonneet FB-kyselyssä haluavansa 

tuota käyttää. 

Iltaruokailu ja yöpala mahdollisuun ovat nekin kävelymatkan päässä lähi Shellillä omatoimisesti, joten 

viikonvaihteen pärjää vaikka täysin ilman omaa jääkaappia. 

https://www.google.fi/maps/place/Turku+Karting/@60.482446,22.330881,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x468c7421ce7a89bd:0x5b45a0857421c58
http://www.turunmottorikerho.fi/
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Kilpailuasiat 

Kilpailutoimisto 

Kilpailutoimisto on avoinna 

- lauantaina klo 8.30 alkaen  (ns. ratatoimisto teltassa/autossa) 
- sunnuntaina klo 7.30 alkaen  (päärakennuksessa) 

 

Mahdollinen vastalause jätetään kilpailutoimistoon, vastalausemaksu on 35 €. Muista vastalauseaika – 30 

minuuttia luokan tulosten julkaisun jälkeen. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumisen kisaan voi hoitaa joko lauantaina (kun ”ratatoimisto” on auki) tai sitten sunnuntai aamuna 

kun kilpailutoimisto aukeaa klo 7:30. 

Ajanotto transponderin saa ilmoittautumisen yhteydessä sunnuntaiaamuna vuokra 10€/kpl 

Katsastus 

Huom! Katsastus mahdollista vain sunnuntaina aamulla 

Kaluston katsastus onnistuu vain sunnuntaiaamulla joten koitetaan tehdä homma niin järjestyksessä että 

ensin radalle menevät saadaan ensimmäisenä katsastusjonoon. Aloitellaan tarkastukset joskus noin klo 7-

7:30 joten varmaan kaikki ehditään tarkastaa ennen radalle menoa. 

 

Yhteenveto viikonvaihteen maksuista 

HUOM!!!  Kilpailutoimistossa maksuvälineenä kelpaa ainoastaan käteinen raha 

Lauantai 

Lauantain vapaat harjoitukset 1 & 2  20 € 

    - Lisäluokka  10 € 

Ravitsemusranneke  35 € 

Lauantai yhteensä 65 € 

Sunnuntai 

Ilmoittautuminen kisaan  70 € 

    - Lisäluokka  30 € 

Ajanotto transponderi 10 e 

Yhteensä 110€ 

  

Lisäksi, kilpailutoimistossa lunastettavissa myös kertalisenssi, sellaisen kilpailupäivään tarvitsevalle. 
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Varikko/Ympäristö/Lisäharjoitteluasiat 

Varikko ja Huoltoasiat 

HUOM!  Alueella EI OLE sähköä tarjolla, joten ottakaa agregaatit mukaan. 

Varikkoalueella pitää käyttää huoltomattoa ja jokaisella on oltava sammutin (6kg) mukana sekä näkyvillä. 

Muistakaa myös tarkastaa että ensiaputarvikkeenne ovat mukana sekä täydennetty kuntoon. 

Paikanpäälle tuotuna ns. Bajamaja WC:t varikkoalueelle. Kilpailijoilla on alueella sauna/suihkumahdollisuus 

rannekkeella klo 20 alkaen, siellä myös normi wc:t 

Aikataulu ja harjoittelu 

Alustava aikataulu liitteenä, mutta homma totuttuun tapaan siis niin että lauantaina vapaa harjoituspäivä ja 

sunnuntain kisapäivä. Myös perjantaina voi tulla treenaamaan ja harjoitusaika on radan normaali aukioloaika 

klo 9:00-21:00 ja silloin ulkorata avoin kaikille muillekin. Ratamaksut Turku Kartingin tiskille normaalisti. 

Huomaa että viikolla talon vuokra-autot ovat etusijalla klo 12-20 aikana, joten ajoaika voi jäädä vähiin jos on 

paljon vuokrakuskeja liikenteessä.  

MUUTA TIETOA KILPAILUSTA 

- Muista ilmoittautua kilpailu/rata -toimistoon heti kun saavut rata-alueelle 

- Vuokraponderi maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Vuokra 10€/kpl  

 !!! Ponderi tulee ehdottomasti palauttaa kilpailupäivän jälkeen !!! 

- Kuljettajakokous aamulla aikataulun mukaan klo 8:30, pakollinen kaikille kuljettajille 

- Kilpailupäivinä peruutukset vain tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 0400 784 172 

- Ilmoitustaulu löytyy kilpailutoimiston läheisyydestä 

 Aikataulumuutoksia tai muita infoja ei jaeta varikolla vaan ne löytyvät ilmoitustaululta 

- Varikko alue ja turvallisuus 

 Öljyä keräävä huoltomatto ja sammutin (6kg) ovat pakollisia 

 Varikkoalueella on moottoriajoneuvoilla tarpeeton ajo kielletty. 

- Varikolla hiljaisuus 23.00 – 06.00 

- Huoltoasiat 

 Ensiaputarvikkeet, muista tarkastaa että kylmäpussit yms. löytyvät omasta kalustosta 

 Alueella toimii vain käteinen raha 

 

 

Tervetuloa kisaamaan Turkuun, 

Pasi Rosnell 

Kilpailun yhteyshenkilö 

Pasi Rosnell 

mobile: 044 5085850 

email: kilpailut@turunmoottorikerho.fi 

Turun Moottorikerho ry 
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TMK Minimoto 2015 vastuuhenkilöt 

Johtoporras 
SML VALVOJA Petri Marjamaa     WCRC 
TUOMARI Ari Heinonen       Salon MK 
TUOMARI Jussi Makkonen  KMX 
KILPAILUNJOHTAJA Miska Aaltonen          TMK 
KILPAILUN SIHTEERI Johanna Lehmuskoski TMK 
  
Muut  
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ Jari Lehtonen 
AJANOTTO  Janne Linnansuu - MUT Palvelut 
AJANOTTOPÄÄLLIKKÖ Peter Kemppi 
KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ Jarmo Aitta 
AMBULANSSI Jarmo Kyllönen  
VARIKKOPÄÄLLIKKÖ Pasi Rosnell 
KILPAILUN YHTEYSHENKILÖ Pasi Rosnell 
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Aluekartta 
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Varikkoalue kartta 

 


