RMC FINLAND LAUKAA
Pitkä odotus on päättynyt ja Rotax Max Challenge Finland
karting kausi 2020 päästään vihdoin aloittamaan 4.-5.7.
Ruuhimäki Circuitilla, Laukaassa.
Keväällä koko maailmaan levinnyt Covid-19 pandemia mullisti
koko kilpailukalenterin niin Suomessa kuin Euroopassa. Mutta
nyt pikkuhiljaa myös karting sarjat pääsevät täyteen vauhtiinsa.
Tämän kauden RMC Finland kilpailukalenteri pitää sisällään
poikkeuksellisesti vain neljä osakilpailuviikonloppua, näin
sarjajärjestäjä pystyy tarjoamaan harrastajille mahdollisuuden
osallistua täysipainoisesti myös AKK:n SM—sarjaan sekä eri
Rotax sarjoihin Euroopassa.
Toivotaan että täällä Suomessa päästään kilpailemaan tasainen,
vauhdikas ja kasvavilla osallistujamäärillä hieno RMC kausi ja
hieno suomalaismenestys saa jatkoa myös tammikuussa
Portugalin Portimaossa ajettavassa Grand Finalseissa.
Tervetuloa Laukaaseen, Ruuhimäki Circuitille

RMC LAUKAA
TOIMIHENKILÖT

Kilpailutapahtuman
johtaja:
Lari Minkkinen

Kilpailun apulaisjohtaja:
Topi Kankainen

Ajanotto/tulospalvelu:
Markku Ryynänen

Ratatuomareidenpäällikkö
Veli-Matti Ahonen

Turvallisuuspäällikkö:
Jani Lahtinen

Kilpailunjohtaja LMM:
Satu Väisänen
040 745 5166
satu[at]lmm.fi

Varikkopäällikkö:
Tony Haverinen
040 837 7744

Katsastuspäällikkö:
Merja Ruokolainen

Laukaan Moottorimiehet Ry web: www.lmm.fi

1. osakilpailu RMC LAUKAA
Ruuhimäki Circuit
Harjoittelu
Kilpailuviikolla
ma-ke Ruuhimäki Circuitin normaalien aukioloaikojen sekä
hinnaston mukaisesti.
to 2.7.
pe 3.7.

klo 10 – 20
klo 10 – 18

ratamaksu 30,ratamaksu 30,-

Ratakalenteri löytyy osoitteesta mikrorata.fi.
Tarkista kalenterista radan varaustilanne.

RUUHIMÄKI CIRCUIT
Mikroradantie 142, Lievestuore
Valtatie 9:lta Laukaanhovin kohdalta
Ruuhimäentielle, josta opasteet
radalle.
GPS: Lat: N 62°14´4.59´´
Long: E 26°9´22.48´´
Radan pituus: 1 240 m

Aukioloajat:
arkisin klo 12-20
arkipyhät ja viikonlopput 12-18
Tarkasta radan varaustilanne:
http://mikrorata.fi/aukioloajat/
Puh. 010 6668220.

Web: www.mikrorata.fi

Rata– ja varikkoalueen palvelut
Rata-alueelta löytyy keräilyastiat (jätekatos) akuille, metallille, öljyiselle- ja
kiinteälle öljyiselle jätteelle sekä renkaille.
Myös pahville löytyy oma paikka (litistä pahvit) ja tyhjät juomatölkit ja
pullot omiin keräilyastioihin, joita löytyy alueelta useampiakin.
Sekajäteastioihin vain sinne kuuluva jäte. Huom, tyhjä öljypurkki on
sekajätettä.
Sauna ja suihkukäytänteistä noudatetaan viranomaisohjeita, jotka
tarkentuvat kisaviikolla.
Alueella sijaitsee myös täydenpalvelun
karting kauppa KARTINGSTORE.FI
Rata-alueella on myös yöpymismahdollisuus asuntoautolla ja -vaunulla tai
telttaillen.
HILJAISUUS klo 22 –06

KAHVIO
Torstai 10-20
Perjantai 9-20
Lauantai 8-20
Sunnuntai 8-18
Kilpailuviikonlopun ajan teitä palvelee
LMM kisakahvio.
Tarjolla mm. pitsaa, sämpylää, jäätelöä ja
juotavaa monenlaista.
Tarjolla lämmin lounas
To-su
Huom myös gluteeniton.
Kahviossa käy käteisen lisäksi pankkikortti

Ruuhimäki Circuitin syntyhistoria:
LMM karting-harrastajat kiertelivät ympäri Suomen ratoja
treenaamassa ja yksi tällainen ajoleiri oli Kuopiossa. Paikalla oli
kymmenisen perhettä ja ajopäivän pölyt pois pestyä,
saunakammarissa porukka päätti yhteistuumin, että ryhdytään
toimiin oman radan saamiseksi. Tässäkin kilpailussa
ratatuomareiden päällikkönä toimiva Ahosen Veli-Matti kutsui
koolle alueen karting-harrastajia ja seuroja ja 25.11.1984
perustettiin Keski-Suomen Mikrorata Oy 55 osakkeen
voimin. Hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Veli-Matti
Ahonen ja seuraavana vuonna yhtiö rekisteröitiin viralliseksi.
Radan paikasta ei tuolloin ollut vielä hajuakaan, mutta sitä
ryhdyttiin intensiivisesti etsimään.
Mikrorata Oy löysi mieleisen alueen Lievestuoreelta, mutta myyjä
Metsä-Serla ei halunnut myydä niin pientä aluetta.
Samanaikaisesti myös lähikunnat aktivoituivat suunnittelemaan
moottoriurheilukeskusta, josta oli jo vuosikymmen haaveiltu.
Laukaan kunta innostui alueesta ja kun se kyllästyi muiden
kuntien vehtailuun päätöksistä, Laukaa osti yksin koko tarjolla
olleen alueen ja ratayhtiö sai lunastaa omansa.
Ratayhtiö sai Ahosen myötävaikutuksella järjestettyä
Ammattiopiston maanrakennusalan naapuriin ja heidän
opetus/yhteistyöllä saatiin rata-alueen pohjatyöt hoidettua
kohtuullisin kustannuksin. Radan asfaltointikulut koituivat
kuitenkin ratayhtiölle kompastuskiveksi. Pankit eivät myöntäneet
"puuhastelijoille" niin isoa lainaa, joten mukaan tarvittiin yrittäjä.
Jyväskylän Indoor Karting Center oli aloittanut jo vuokraautotoimintaa radalla, joten oli selkeä askel ottaa osakeenemmistö haltuun ja vastuu radan toiminnoista 1999.
Rata avattiin v. 2000 ja sen jälkeen on radan palvelut koko ajan
pikkuhiljaa parantuneet käyttäjäystävälliseen suuntaa. Tämä vuosi
2020 onkin ratayhtiön juhlavuosi.

Ohjeita kilpailijoille
COVID-19 pandemian takia.
Vaikka pandemia näyttää laantumisen
merkkejä ollaan edelleen tarkkoja ja
noudatetaan ohjeistuksia
-vältä mahdollisuuksiesi mukaan
fyysisiä kontakteja
-muista n. 2m turvaväli niin
jonottaessasi kahvioon,
ilmoittautumiseen,
WC:hen, pesutiloihin yms.
-noudata kilpailun järjestäjän antamia
ohjeita

Maalaisjärki mielessä kaikessa toiminnassa kokoa ajan !

ILMOITTAUTUMINEN
Yleisötapahtumien voimassa olevien rajoitusten vuoksi, kilpailupaikalle voi
saapua ilmoittautuneen kuljettajan lisäksi ainoastaan kaksi henkilöä.
Koronavirus tartuntojen ehkäisemiseksi ja AKK:n ohjeistuksen mukaan
kilpailupaikalla ei ole erillistä ilmoittautumista ja emme valitettavasti voi
ottaa toistaiseksi maksuja vastaan käteisellä/kortilla kilpailupaikalla.
Kaikki ilmoittautumismaksut, kilpailurenkaat ja öljy, ekomaksu, ratamaksut
ja majoitusmaksut tulee maksaa ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä
saatavalla laskulla. Käytäthän laskussa olevaa viitenumeroa maksaessasi.
Ilmoittautumismaksu ja renkaat (+öljy) tulee olla maksettu ennen kunkin
kilpailun alkua, huolimatta laskun eräpäivästä. Mikäli olet maksanut laskun
kutsussa mainitun viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, lähetäthän
sähköpostilla kuitin maksustasi osoitteeseen: info@rmcfinland.net.
https://rmcfinland.mycashflow.fi/product/37/rotax-max-challengeilmoittautuminen-2020

LATAA ITSELLESI JA OTA KÄYTTÖÖN
MYÖS ROTAX APP

RMC LAUKAA aikataulu 29.6.-5.7.2020:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko

29.6.
30.6.
1.7.

ajoaika 12-20
ajoaika 12-20
ajoaika 12-20

Torstai 2.7.
ajoaika 10-20 luokittain
Perjantai 3.7.
ajoaika 10-18 luokittain
Huom! Transponderi paikoillaan
Lauantai 4.7.
Warm-up klo 9->

Sunnuntai 5.7.
Warm-up klo 9->

Tarkempi aikataulu julkaistaan kilpailuviikolla

Kotiratana Ruuhimäki, paikalliset karting -teamit esittelyssä:
Scuderia LeisKart, Laukaa
Mika Leinonen vetäisi ajohaalarit jalkaan parikymppisenä
poikamiehenä rallin kartturina ja seura oli Anjalankosken
UA. Opiskelun ja paikkakunnan vaihdoksen myötä
ralliharrastus jäi. Uudelleen ajohaalarit ostettiin 2004,
mutta tällä kertaa pojalle. Siitä lähtien ovat Suomen
Karting-varikot tulleet tutuksi ja osaksi kesäkiireitä.
Laukaan Moottorimiesten jäsenenä toimitsijatehtävät
ovat vieneet myös muiden autourheilulajien pariin ja
virkanimikkeitä löytyy karting-vetäjästä seuran
puheenjohtajaan.
Vaikka oma poika lopetti ajamisen, Mika ei jättänyt ratavarikkoja vaan toimi
mekaanikkona. Ajatuksen omasta Teamista möi kaveri ja näin syntyi LeisKart
kisakaudesta 2014 alkaen.
Karting on Mikalle mukava harrastus ja puuha hyvänä vastapainona päätoimiselle
istumatyölle konttorissa. Vaikka teamissa kilpaillaan tosissaan, pitää
harrastamisen olla kuitenkin hauskaa. Menestystä on tullut useiden
osakilpailuvoittojen lisäksi Max Master luokan mestaruudella Petteri Hyvärisen
ajamana vuonna 2017.
LeisKart kiertää Rotax-kisoja kotimaassa ja tarjoaa Rotax Service Center -palvelut
sekä Kosmic rungot ja varaosat.

Parolin Team Finland, Jyväskylä
Mikko Mennala on Saakoskelta ja edusti tuolloin ALTikkakoskea, kun kilpaili kartingissa Seniors 100 –
luokassa. Kilpaa hän ajoi myös asfalttisprinteissä ja
jääradalla. Nykyisin Mikko on LMM jäsen. Opiskelut
Agrologiksi oli viittä vaille valmiina, kun Mikko luki
velipojan kanssa Tekniikan Maailman juttua Karting–
sisäradoista, joita oli silloin Suomessa vain neljä. Siitä
tuli idea perustaa Keski-Suomeen sellainen ja sen he myös tekivät, Jyväskylän
Indoor Karting Center perustettiin 1995. Kartingista tuli miehen päätyö.
Karting-toimintaa vietiin eteenpäin ja koska Parolinilta puuttui maahantuoja, kävi
Mikko Italiassa neuvottelemassa siitä lisäpuuhaa. Pikkuhiljaa toiminta alkoi kehittyä
enemmän tiimimäiseksi ja vuosi sitten virallisesti toimittiin jo karting-teamina.
Parolin Team Finland toimii ammattimaisesti, tarjoten kuljettajilleen täysipäiväisesti
valmennusta, ajoharjoittelua ja testejä. Ohjelmaan kuuluu SM– ja SJM –sarjan
kisat kotimaassa ja suunnitelmat taitaa viedä myös ulkomaille. Mikon kaverina
Teamissa työskentelee vakituisesti Cristian Saari. Team löi läpi jo ensimmäisenä
Sm –vuotenaan, Henri Sääskilahden ajaessa heti tulokaskautenaan SM hopealle
Okj luokassa.

ROTAX 125 MAX EVO
Jo vuodesta 1997 lähtien Rotax Max moottorikonsepti on
ollut edelläkävijä karting-maailmassa.
Luotettavuus, huoltoystävällisyys ja päivitettävyys
mahdollistavat sillä kilpailemisen vaikka koko karting
harrastuksen ajan.

Vuodelle 2017 BRP Rotax julkaisi uuden sylinterin Micro,
Mini, Junior Max luokkiin sekä kaudelle 2018 Senior ja
DD2 luokkien moottoreihin.
Sylinterin huuhtelu- ja pakokanavat ovat CNC koneistettuja, jolloin niiden paikka ja muoto ovat
samanlaisia kaikissa valmistetuissa sylintereissä, näin
taataan moottoreiden tasalaatuisuus ja luotettavuus.

OTK –runkojen ja Rotax moottoreiden maahantuonti ja huollot

Kosmic rungot ja varaosat —Rotax moottorit ja huollot

Parolin Finland — Parolin runkojen maahantuoja.

Suurniitynkatu 14
48600 KOTKA
Puhelin: 045 638 5220

