
 
 

KILPAILUKUTSU 

ROTAX MAX CHALLENGE 

 Tykkimäki Circuit 

20 JA 21.5.2023 
Lupa nro:  

 

 

20.5.2022 RMC#1 MICRO, MINI, JUNIOR, SENIOR, MAX MASTER, DD2 ja DD2 MASTER 

21.5.2022 RMC#2 MICRO, MINI, JUNIOR, SENIOR, MAX MASTER, DD2 ja DD2 MASTER 

 

 

Yleiset määräykset: Rotax Max Challenge (RMC) ajetaan noudattaen AKK:n kartingille laatimia 

yleissääntöjä, sekä  Rotax  Max Challenge sääntöjä (versio 1-23) 

 http://www.rmcfinland.net/saannot 

  

Kilpailulisenssi ja Micro Max: 

osallistumisoikeus Vähintään karting-rajoitteinenperuslisenssi (Grade H). Kuljettajan tulee olla 

täyttänyt 8 vuotta ennen 

1.1.2024 osallistuakseen kilpailuun. Enimmäisikä osallistumiseen on 11 vuotta. 

Osanottaja ei saa täyttää 12:ta vuotta ennen 1.1.2024 (Micro Max Challenge 

2023). 

Mini Max: 

Vähintään karting-rajoitteinenperuslisenssi (Grade H). Kuljettajan tulee olla 

täyttänyt 10 vuotta ennen 

1.1.2024 osallistuakseen kilpailuun. Enimmäisikä osallistumiseen on 13 vuotta. 

Osanottaja ei saa täyttää 15:ta vuotta ennen 1.1.2024 (Mini Max Challenge 

2023). 

Junior Max: 

Vähintään karting-rajoitteinenperuslisenssi (Grade H). Kuljettajan tulee olla 

täyttänyt 12 vuotta ennen 

1.1.2024 osallistuakseen kilpailuun. Enimmäisikä osllistumiseen on 14 vuotta. 

Vuoden 2023 aikana 15 

vuotta täyttävä kuljettaja saa osallistua kansalliseen RMC sarjaan, mutta 

hänellä ei ole osallistumisoikeutta 

RMCGF kilpailuun ilman em. CIK:n lupaa. 

katso tarkemmin ylhäältä. (Junior Max Challenge 2023). 

Senior Max: 

Vähintään karting-rajoitteinen peruslisenssi (Grade H). 

Vähimmäisikä osallistumiseen on 15 vuotta. Kuljettajan tulee täyttää 15 

vuotta ennen 1.1.2024. 

Vuoden 2023 aikana 14 vuotta täyttävä kuljettaja saa osallistua kansalliseen 

RMC sarjaan, mutta hänellä ei 

ole osallistumisoikeutta RMCGF kilpailuun ilman em. CIK:n lupaa. 

katso tarkemmin ylhäältä. (Max Challenge 2023). 



DD2: 

Vähintään karting-rajoitteinen peruslisenssi (Grade H). 

Vähimmäisikä osallistumiseen on 15 vuotta. Kuljettajan tulee täyttää 15 

vuotta ennen 1.1.2024 

(Max Challenge 2023). 

DD2 Master: 

Vähintään karting-rajoitteinenperuslisenssi (Grade H). 

Vähimmäisikä osallistumiseen on 32 vuotta. Kuljettajan tulee täyttää 32 

vuotta ennen 1.1.2024. (Max 

Master Challenge 2023). 

Max Master: 

Vähintään karting-rajoitteinenperuslisenssi (Grade H). 

Vähimmäisikä osallistumiseen on 32 vuotta. Kuljettajan tulee täyttää 32 

vuotta ennen 1.1.2024. Tai 20 vuotta 

** mikäli kuljettajan paino on vähintään 85 kg (ajovarusteilla) tai joilla ei ole 

aiempaa mestaruustason (esim. SM) karting kilpataustaa vähintään viideltä 

viime kaudelta. Kuljettajan tulee täyttää 

20 vuotta ennen 1.1.2024. (Max Master Challenge 2023). 

**20-31 vuotias kuljettaja saa osallistua kansalliseen RMC sarjaan, mutta 

hänellä ei ole osallistumisoikeutta 

RMCGF kilpailuun. 

   

Osallistumismaksu Osallistumismaksu RMC kilpailuun on 120 € per kilpailu/päivä. 

 

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen KITIssä: https://akk.autourheilu.fi/FrontPage 

 

Kilpailurenkaat ja öljy Renkaiden sekä öljyn varaus ja maksut hoidetaan kaikki ennakkoon: 

RMC Finlandin verkkokaupassa https://rmcfinland.mycashflow.fi/ 

 

  Kaikki maksut sekä ilmoittautuminen hoidetaan ennakkoon.  

  Paikan päällä ei ole erillistä ilmoittautumista. 

  Kilpailun renkaat tilataan ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Viimeinen maksupäivä on 10.5.2023 Maanantai. 

  Mahdollisesti kilpailussa käyttämättä jääneet renkaat 

hyvitetään/luovutetaan sovitusti kilpailun jälkeen.   

  Renkaiden nouto tapahtuu esikatsastuksen yhteydessä aikatauluun 

merkittynä aikana. 

   

  Apua ilmoittautumisasioissa saat info@rmcfinland.net tai puhelimitse 

p. 045 638 5220 (arkisin 10-17). 

 

 Ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2023 maanantaina klo: 23:59 

mennessä. 

 Varaamme oikeuden olla hyväksymättä jälki-ilmoittautumisia. 

 Huom. Jälki-ilmoittautumismaksu on +50 € (per kilpailu/päivä) ja jälki-

ilmoittautumisia hyväksymme vain jos luokissa/tapahtumassa on tilaa 

eikä se aiheuta kohtuutonta lisätyötä kilpailuorganisaatiolle. 

 

  Osallistumisen peruuttaminen on maksutonta aina 20.5.2023 klo: 8.30 

asti ja sen voi tehdä numeroon 045 638 5220 puhelimitse / 

tekstitiviestillä / WhatsApp tai sähköpostilla info@rmcfinland.net. 

Mainitse kuljettajan nimi luokka ja kilpailunumero. Mahdollisesti jo 

maksettu ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan. 

 Peruuttamattomia ilmoittautumisia (ilmoittautumismaksua) ei 

makseta takaisin. 



 Mahdollisen peruutuksen sattuessa ennakkoon maksetut ja 

lunastamattomat renkaat/öljy maksetaan kuitenkin aina takaisin tai 

ennakkoon maksettu tavara luovutetaan yhdessä sovitulla tavalla. 

 

Muut maksut:  Ekomaksu 25 €/kuljettaja/vkl ja majoitusmaksu 20€/vrk, joka suoritetaan 

ennakkoon Kouvolan FK kerhon tilille: FI72 5750 0120 0478 90.  

Viestikohtaan merkintä ekomaksu ja/tai majoitusmaksu RMC. Kuitti mukaan 

radalle. 

 

Harjoittelu: Harjoitus ajoon on mahdollisuus 18.5.2023 Torstaina klo: 12-20 ja 19.5.2023 

Perjantaina aikataulun mukaan 9-18.  

Ratamaksu on 30 €/pvä, joka suoritetaan ennakkoon Kouvolan FK kerhon 

tilille: FI72 5750 0120 0478 90. Viestikohtaan merkintä ratamaksu RMC. Kuitti 

mukaan radalle. 

 

Polttoaine:  Kilpailussa käytettävä polttoaine tulee noutaa seuraavalta asemalta: 

ABC Utti Lentoportintie 3, 45410 Utti, puhelin: 010 76 25000. Avoinna 24/7. 

Kilpailun polttoaine tulee noutaa tältä asemalta aikavälillä: 17.5.2023 

Keskiviikko, klo: 15.00 -> 20.5.2023 Lauantai klo: 21.00. Polttoaineena 

käytetään 98E5 bensiiniä. 

  

Palkinnot: Kaikkien osanottajien kesken arvotaan esine palkintoja. 

 Vähintään kolme parasta palkitaan pokaalein. 

 

Kilpailun tiedot https://www.rmcfinland.net/kilpailut-2023 

   sekä Rotax Global App josta lisätietoa yllämainitusta linkistä. 

 

Säännöt  https://www.rmcfinland.net/saannot/ 

 

Radan puhelin 0440 545 131 

 

Tärkeää Varikko on pinnoitettu joten maakiiloilla ei pysty kiinnittämään telttoja vaan 

on varattava tarpeeksi painoja telttojen kiinnitykseen. Asfalttiin poraaminen 

on siis ehdottomasti kiellettyä ja siitä tullaan laskuttamaan 500€ per porattu 

reikä. 

 

Lisätietoja  RMC FINLAND info@rmcfinland.net, puh: 045 638 5220 (arkisin 10-17) 

 

 

   

 

TERVETULOA KISAAMAAN! 

  

Oikeudet muutoksiin varataan. 

 


