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Tämä taulukko on ohjeellinen rangaistustaulukko, mitä kilpailun johto ja
tuomaristo soveltavat. Heillä on valta poiketa rangaistuksista, jos he
katsovat sen tarpeelliseksi. Pääperiaate on kuitenkin, että seuraavassa
luetellut rikkeet johtavat vähintään niissä mainittaviin rangaistuksiin.
Rikkeitä voi olla muitakin kuin tässä taulukossa on lueteltu.

Virheellinen lähtö
Tyyppi A: Kartin kaksi rengasta on viivan
päällä tai ylittää sen ennen kuin lähtö on
tapahtunut.
Tyyppi B: Kartin kaikki neljä rengasta ovat
joko viivan väällä tai ylittäneet sen ennen
kuin lähtö on tapahtunut.
Rangaistus:
A = 3 sekuntia
B = 10 sekuntia

Varaslähtö
Kart2 lähtee liikkeelle ennen lähtömerkkiä
ja jättää Kart1:n taakseen.
Rangaistus:
10 sekuntia
Rankaiseminen ei ole tarpeen, jos lähtö
uusitaan

Eteen kääntäminen/leikkaaminen
Kart1 kääntää mutkaan sisään jättämättä
tilaa Kart2:lle, joka on jo osittain rinnalla.
Väliin tulee jättää tilaa vähintään 1/3
eturenkaan leveydestä (etu- ja takarenkaan
väliin). Kart1 on saanut hyötyä liikkeestään,
jos Kart2 menettää sijoituksia tai
keskeyttää tai tästä aiheutuu tekninen
ongelma tai siitä johtuva keskeytys samalla
kierroksella.
Rangaistus:
Ilman hyötyä = 10 sekuntia
Hyötyä saavutettu = 10 sijoitusta
B = 10 sekuntia
Syöksyminen
Kart2 syöksyy mutkaan sisäpuolelle
ohittamaan ilman, että siellä on
todellisuudessa tilaa. Ei ole merkitystä onko
Kart2 kokonaan tai osittain ohitettavan
auton rinnalla sekä kokonaan tai osittain
ulkona radalta. Hyötyä on saavutettu, jos
Kart 2 voittaa sijoituksia, Kart1 menettää
sijoituksia/keskeyttää tai Kart1 saa
teknisen vian, mikä johtaa sijoituksien
menetyksiin tai keskeytykseen samalla
kierroksella.
Rangaistus:
Ilman hyötyä = 10 sekuntia
Hyötyä saavutettu = 10 sijoitusta

Kiilaaminen
Kart1 painaa Kart2:sta ulos radalta
kiilaamalla tämän tilaa pienemmäksi ja
pakottamalla tämän osittain tai kokonaan
ulos radalta. Ei ole merkitystä osuvatko
kartit toisiinsa vai ei. Väliin tulee jättää tilaa
vähintään 1/3 eturenkaan leveydestä (etuja takarenkaan väliin). Hyötyä on
saavutettu, jos Kart 1 voittaa sijoituksia,
Kart2 menettää sijoituksia/keskeyttää tai
Kart2 saa teknisen vian, mikä johtaa
sijoituksien menetyksiin tai keskeytykseen
samalla kierroksella.
Rangaistus:
Ilman hyötyä = 10 sekuntia
Hyötyä saavutettu = 10 sijoitusta

Peräänajo
Peräänajossa Kart2 koskettaa Kart1:n
perään. Syyllä tai voimakkuudella ei ole
merkitystä. Vain kontaktin seuraamuksia
tarkastellaan. Hyötyä on saavutettu, jos
Kart 2 voittaa sijoituksia eikä sitä voida
palauttaa saman kierroksen aikana, Kart1
menettää sijoituksia/keskeyttää tai Kart1
saa teknisen vian, mikä johtaa sijoituksien
menetyksiin tai keskeytykseen samalla
kierroksella.
Rangaistus:
Ilman hyötyä = Varoitus
Hyötyä saavutettu = 10 sijoitusta

Oikaiseminen
Kart2 oikaisee mutkan niin, että kaikki
kartin renkaat käyvät radan ulkopuolella.
Oikaisemisen syyllä ei ole väliä.
Hyötyä on saavutettu, jos Kart2 parantaa
sijoitustaan tai aikaansa ja hyötyä ei voida
perua saman kierroksen aikana, Kart1 tai
joku muu häiriintyy radalle palattaessa tai
Kart1 tai joku muu menettää sijoituksen tai
keskeyttää radalle palattaessa.
Rangaistus:
Ilman hyötyä = Varoitus
Hyötyä saavutettu = 10 sijoitusta

Linjanvaihto
Kart1 vaihtaa linjaa suoralla useammin
kuin kahdesti ja enemmän kuin kartin
leveyden verran. Ei ole merkitystä kuinka
kaukana Kart1 on Kart2:sta ja oliko
Kart2:lla mahdollisuutta ohitukseen.
Hyötyä on saavutettu, jos Kart1 tekee
saman enemmän kuin kerran samassa
kilpailussa.
Rangaistus:
Ilman hyötyä = Varoitus
Hyötyä saavutettu = 10 sijoitusta

Ryhmittymisvirhe
Virhe tapahtuu jos Kart2 hakee omaa
paikkaansa punaisen viivan jälkeen
ryhmittäytymiskierroksella.
Rangaistus:
Hylkääminen

Lippumerkin noudattamatta jättäminen
Virhe tapahtuu, jos kuljettaja ei reagoi
hänelle näytettyyn lippuun. Ei ole väliä
mikä lippu oli kyseessä, miksi näin tapahtui
tai saiko kuljettaja hyötyä vai ei rikkeestä.
Rangaistus:
Hylkääminen

Tekninen puute tai virhe
Virhe tapahtuu, jos kart ei täytä sääntöjen
mukaisia vaatimuksia kaikilta osin. Ei ole
merkitystä, jos puute ilmenee ennen
kilpailua, kilpailun aikana tai kilpailun
jälkeen. Ei ole myöskään merkitystä
saatiinko rikkeestä hyötyä tai ei. Ainoa
merkitsevä asia on tekninen sääntöjen
mukaisuus katsastusta tehtäessä.
Tyypillisiä puutteita ovat alipaino, väärät
osat tai asetukset, työstetyt osat yms.
Rangaistus:
Hylkääminen

