
Kilpailukutsu 1/24 Challenge 6 Hyvinkäällä 10.10.-20 
 
Ajettavat luokat: 
- Scaleauto & GT challenge 
- LMP challenge 
- FSC luokat 1 ja 2 
 
Ajankohta: Lauantai 10.10.2020 klo 8:30- 
 
Osoite: 
Vehkojan seurakuntakeskus 
Yli-Anttilantie 3 
05840 Hyvinkää 
 
liitteenä kartta 
 
Kilpailun johtaja: Harri Nykänen 
Katsastus: Kimmo Rautama 
Concourse: Markus Nukari 
 
Ilmoittautuminen (päättyy ke 7.10. klo 22:00) tähän viestiketjuun 
Ilmoita selkeästi: Kuljettaja, luokka, automalli ja valmistaja, alusta (mielellään myös 
alustaversio), moottori 
Ilmoita mahdollisesti tarvittava concourse. 
 
Kilpailun osallistumismaksu 10€ kilpailija ja renganmaksu15€ pari/kilpailija maksetaan 7.10. 

mennessä tilille Kalevi Pohjasniemi FI9380580710119862 vain maksun 
suorittaneen kilpailijat hyväksytään kilpailuun. Keväällä peruuntuneen kisan maksut 
järjestäjällä tiedossa. 
 
FSC Concourse: tuo autosi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kisapäivää concourse 
arvosteluun. FSC concoursen ehdoton takaraja on FSC harjoitusten alkaminen. 
Jos samalla autolla ajetaan myös sunnuntaina niin sen arvostelu tehdään jo lauantaina mutta 
lauantain kilpailussa on käytössä tämän kauden arvostelu pisteet.  
 
8:30 Ovet aukeavat 
 
8:30-10:20 vapaa harjoitus 
 
10:30 GT/LMP/Scaleauto harjoitukset 
 
tarkempi aikataulu ja erälistat julkaistaan 8.10.-20  
 
Harjoitukset ajetaan ohjatusti erä kerrallaan 16 min. Harjoituserät määräytyvät kuluvan 
kauden GT/SC tuloksista, kärki ajaa viimeisenä ja niin edelleen. 
 
Harjoitus → rengas-handout → katsastus handout-renkaat asennettuna → parc ferme → aika-
ajo → kilpailu 
 
Scaleauto/GT aika-ajo 1 x 1 min. yksitellen, oranssi ura 



 
Scaleauto/GT kilpailuerät, erät määräytyvät aika-ajojen perusteella 
 
LMP warm up: Kilpailijamäärä x 1 min, kiertävä lämmittely 1min per ura. Heti warm upin 
jälkeen autoon handout-renkaat ja katsastukseen. 
 
LMP aika-ajo 1 x 1min. yksitellen, oranssi ura 
 
LMP kilpailuerät, erät määräytyvät aika-ajojen perusteella 
 
FSC vapaat harjoitukset, FSC katsastus käynnistyy 
 
FSC katsastus → parc ferme 
 
kilpailu FSC 1 ja FSC 2 luokat 
 
FSC aika-ajot 1 x 1 min yksitellen, oranssi ura 
 
FSC erät määräytyvät aika-ajojen perusteella 
 
Ratajännite 12,5V Scaleauto/GT, 12V LMP ja FSC-luokat 
Radassa on banaani ja XLR-liitännät. Muutama kerhokahva löytyy tarvittaessa lainaaan. 
 
Handout-renkaat: 
Handout-renkaat (15 eur/pari, 1 pari per. kilpailija) 
Handout-renkaat tarvitset osallistuaksesi luokkiin Scaleauto & GT challenge sekä LMP 
challenge. Rengasmaksu ja osallistusmismaksu pitää olla maksettuna 7.10. mennessä.  
 
SSH 1/24 sarjaan osallistuminen vaatii SSH ry:n jäsenmaksun sekä kilpailulisenssin. 
Huolehdithan että olet maksanut oman jäsenmaksusi sekä lisenssin! Jäsenmaksu 10e ja 
kausilisenssi 20e. Alaikäinen perhejäsen saa ajaa samalla lisenssillä. SSH jäsenmaksulla saa 
osallistua yhteen kisaan. Huom! jäsenmaksuja ja kausilisenssimaksuja ei voi maksaa 
kisapaikalla käteisellä! Jäsenmaksut suoraan SSH Ry:n tilille etukäteen: IBAN: FI51 5750 
0120 1458 50, BIC: OKOYFIHH 
 
Lue uudistuneet yleiset kilpailusäännöt sekä luokkakohtaiset säännöt: 
 
finslot.net/model-car-racing/säännöt/yleiset-124.html  
 
Harjoitusajankohtia sopimuksen mukaan sekä perjantaina 9.10.2020 klo 17:30-20:30 
harjoitukset sisältyy kilpailumaksuun 
 
Harri Nykänen 0400892214 
 
tervetuloa Hyvinkäälle kilpailemaan 
 
t. SRC.n väki  
 


