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Suomen Karting Liitolle kotisivut ovat osoitteessa www.kartingliitto.com. Sähköpostiosoite on
info@kartingliitto.com. Liiton tiedotteet löytyvät myös netistä. Kotisivuilla on lisäksi mm.
mestaruuskilpailujen kaikki tulokset luokittain.
JÄSENSEURAT
Uusia jäsenseuroja ei ole tänä vuonna tullut. Järviseudun UA erosi jälleen. Seurojen
kokonaismäärä on nyt 40 kpl. Jäsenseurat löydätte myös nettisivuiltamme.
MESTARUUSKILPAILUT
Seurat voivat anoa ensi vuoden mestaruuskilpailuja joulukuun loppuun mennessä. Kaudella
2023 ajettavat luokat ovat Cadet, Raket Micro, Mini 60 ja Raket.
Mini 60 luokassa ajetaan SJM ja Raket luokassa luultavasti CUP kilpailut, joten palkinnot jaetaan
myös niiden tulosten perusteella. Tulevaisuudessa luokan kannattavuuden rajana pidetään 10
osallistujaa / osakilpailu. Lopulliset luokkajaot tehdään anojien kesken Suomen Karting liiton
toimesta. Liitto tulee tarkentamaan sääntöjä Suomen Karting liiton Mestaruuskilpailuja järjestäville
seuroille. Tarkennuksilla pyritään entistä laadukkaampiin ja haluttavampiin sarjoihin.
Periaatteena on, että osallistujan lisenssiseuran on kuuluttava Karting liittoon, jotta kuljettaja voi
päästä Liiton palkinnoille. Palkintoihin ja stipendeihin oikeutetut Cadet kuljettajat palkitaan
jäsenseurasta riippumatta.
”KARTING – Aloita Nyt” opas 2022
Opaskirja on tuhti tietopaketti aloittelevalle karting- harrastajalle ja Mini60 tai Micro luokan
kuljettajalle sekä huoltajalle.
Kirja on maksuton ja ladattavissa netistä. Toimii myös tableteilla.
Mene Karting - Aloita nyt | Suomen Kartingliitto Ry sivulle. Klikkaa kirjan kansikuvan alla olevaa ”tästä”linkkiä. Voit lukea siitä suoraan tai lataamalla tiedoston muistiin käyttöä varten.
Kirjaa voi kommentoida ja antaa palautetta info@kartingliitto.com.
SYYSKOKOUS
Liiton sääntömääräinen syyskokous on Hotelli Aulangolla Hämeenlinnassa sunnuntaina
20.11.2022 klo 11.00. Katso kokouksen esityslista. Muista hankkia seuraltasi valtakirja!
SUOMEN KARTING LIITON PALKINTOJEN SEKÄ STIPENDIEN JAKO
Liiton palkintojen ja stipendien jako pidetään lauantaina 13.11.2022 Hotelli Aulangolla
Hämeenlinnassa alkaen klo 17.30. Osoite on Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna.
Ilmoittautumiskaavake, -ohjeet ja majoitushinnat ovat myös netissä. Joka luokan kolme parasta
palkitaan.
Muut Cadet- luokassa vähintään 4 osakilpailua ajaneet paikalle saapuneet kuljettajat palkitaan
muistopalkinnoilla. Sovi toinen palkinnon vastaanottaja, jos et pääse paikalle!
Liitto maksaa kaikkien kutsuvieraiden ja palkittavien henkilöiden illallisen.
Liitto ei maksa majoitusta. Katso myös lista liiton sivuilta ”Kiertopalkinnot 2022”.
Pakollinen ilmoittautuminen. Katso erillinen ohje ”Palkintojen ja stipendien jako 2022”.
Illalliskortti aikuiset 32 € ja lapset (4-14v) 16 €. Majoitus, 226€/4hh superior, 146€/3hh, 126€/2hh,
106€/1hh, lisävuoteita ei ole saatavilla. Myös 186€/2hh superior saatavilla.
Huonehintaan sisältyy myös kylpylän käyttö la klo 15.00-21.00 ja su klo 9.00-12.00.
Ilmoittautuminen majoitukseen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin saadakseen
huoneen varmasti 4.11.2022 mennessä. Myös pelkästään ruokailuun tulevat varaavat sen
11.11.2022 ohjeen mukaan. Majoituksen voi varata myöhemminkin, jos tilaa riittää.

Seuratiedote 3-2022.doc

SUOMEN KARTING LIITTO RY
Tiedottakaa tilaisuudesta tässä kirjeessä mainituille jäsenillenne.
Jos palkittava ei itse pääse tilaisuuteen, sopikaa jonkun muun palkitun kanssa palkintonne
noutamisesta. Kutsu on liitteenä sekä nettisivuillamme. Mestaruusmitalien saajat ilmoitetaan
seuroille tässä tiedotteessa. Kerhot tiedottavat asianomaisille edelleen.
Tilaisuudessa julkistetaan Vuoden FK- Junior kuljettaja ja Vuoden FK-kuljettaja sekä Vuoden
Toimija.
Viime vuonna Vuoden Kuljettajaksi nimettiin OK- luokan Tuukka Taponen Keimola FK:sta.
Vuoden Junior kuljettaja oli Mini 60 luokan Vilho Aatola South West Kartingista.
Vuoden Toimijaksi valittiin Risto Salonen Lahden FK:sta.
Seurat voivat tehdä liitolle esityksiä Vuoden Junior-kuljettajaksi ja Vuoden Toimijaksi
21.10.2022 mennessä.
Liiton Mini 60 luokka ei täyttänyt osallistuja vaatimusta, joten siinä ei jaeta palkintoja.
Mini 60 ja Raket luokan tulokset laskettiin SJM/CUP tuloksista jäsenseurojemme mukaan.
OK Junior, OK ja KZ2 luokan tulokset laskettiin SM tuloksista jäsenseurojemme mukaan.
Kiertopalkinnot on ehdottomasti palautettava liitolle kaiverrusta varten!
Otamme yhteyttä. Palkintoja ei postiteta, jollei vastaanottaja tai edustaja ole paikalla.
ANSIOMITALIT
Ansiomitaleja voi vielä anoa liitolta. Hinnat: pronssinen 17 €, hopeinen 26 € ja kultainen 68 €.
Mitalit luovutetaan liiton palkintojenjaossa. Yhteyshenkilö Ilkka Westman puh. 050 4321 031.
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