
ENGLISH VERSION FOLLOW! 
 
 
Tervetuloa Helsinkiin 12.-13.9.2009 ajamaan SSRSC 3 - kilpailua  
 
AKK:n lupa nro : xx/PA/09  
 
Paikka: Sorvaajankatu 11b, Herttoniemi, Helsinki  
 
Kilpailun johtaja: Tuomo Iso-Aho, ARH  
 
Kilpailun valvoja: Atte Hietalahti, Laihian UA 
Kilpailun tuomarit: Valitaan paikan päällä, 3 kpl  
Kilpailun sihteeri: Harri Kangasmäki, ARH  
Katsastuspäällikkö: Jari Porttinen, ARH  
Ratamestari: Leo Hongisto, ARH  
 
Ilmoittautuminen: Viimeistään maanantaina 7.9.2009, KITIn kautta  
- jälki-ilmoittautuneet mahtuu mukaan vielä paikan päälläkin, tuplaosanottomaksun turvin!  
 
Ajoluokat ja maksut : Ohjeiston mukaan  
 
Kilpailun osanottomaksut maksettava etukäteen ARH:n tilille Nordea 106430-234919, paikan päällä maksu on 
kaksinkertainen ! Viestikenttään : Kilpailijan nimi ja seura. (meilellään joku kuitti olisi hyvä esittää)  
 
Palkinnot : Ohjeiston mukaan  
 
Säännöt: Pienoisautoilun 2009 säännöt, Autourheilun ns. iso sääntökirja ja SSRSC Ohjeisto 2008  
 
Alustava aikataulu:  
 
lauantai 12.9. 7.30 ratahuoneen ovet avataan  
8.00- harjoitus  
 
sunnuntai 13.9. 7.30 ratahuoneen ovet avataan  
8.00- kilpailu jatkuu  
 
lopullinen aikataulu ja kisaformaatti, kun selviää osanottajamäärät  
 
Ainakin jonkintasoinen kanttiini järjestetään. 
 
Majoitus ei ole mahdollista paikan päällä !  
www.autorataharrastajat.fi  

 etusivulta : Majoitus –löytyy lähin hotelli ja Camping alue  
Perjantai harjoitus :  
www.autorataharrastajat.fi  

 etusivulta : Ajamaan –perjantai treeni mahdollista ratamaksun kera  
  alle 18v = 5€ päivä/ilta  
  yli 18v 10€päivä/5€ilta  
  ilta 16:00-21:00  
 
Tarkempi aikataulu paikan päällä !  
 
Sekä netissä www.finslot.net  
 
KITI aukeaa lähi päivinä... 
 
 



We wish warmly welcome to Helsinki at 12.-13.9.2009 to enjoy SSRSC 3 - race  
 
Official AKK:n registered race # xx/PA/09  
 
Place: Sorvaajankatu 11b, Herttoniemi, Helsinki  
 
Race director: Tuomo Iso-Aho, ARH  
 
Inspector: Atte Hietalahti, Laihian UA 
Referees: according to the SSRCS rule book 2008  
Secretary: Harri Kangasmäki, ARH  
Scrutineer director: Jari Porttinen, ARH  
Track master: Leo Hongisto, ARH  
 
Registration: at latest 7.9.2009 to arh@autorataharrastajat.fi, Finnish drivers via KITI system   
 
Racing classes and entry fees: according to the SSRSC rule book 2008  
 
Entry fees have to be paid before hand to the ARH bank account Nordea 106430-234919. International racers 
agreed payments with ARH. In bank registration have to contain note:  driver(s) and club.  
 
Prices: according to the SSRSC rule book 2008 
 
Rules: according to the SSRSC rule book 2008  
 
Preliminary schedule:  
 
Saturday 12.9. 7.30 doors are open  
8.00- practice  
 
Sunday 13.9. 7.30 doors are open 
8.00- race continues  
 
Final schedule will be available when all participants are registered. 
 
Canteen: available 
 
Accommodation:  
www.autorataharrastajat.fi  

 front page: races and events  Majoitus –find closest hotel and Camping area  
Friday's practice:  
www.autorataharrastajat.fi  

 front page: Ajamaan – Friday practise is possible according to the price list  
  under 18 year old = 5€ day/night  
  over 18v 10€  day/night 
   Night == 16:00-21:00  
 
Final schedule will be available in race place!  
 
And in internet  www.finslot.net  
 
Best racing regards: ARH 


