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Kotkan Urheiluautoilijat ry:n SYYSKOKOUS
Kotkan MU-keskuksen JM-radan Paviljongilla

tiistaina 5. marraskuuta 2019 kello 19:00 alkaen
  

Asiat sääntömääräiset:
• valitaan puheenjohtaja vuodelle 2020
• valitaan 4 hallituksen jäsentä vuosille 2020 - 21

◦ erovuorossa ovat Sakari Arvila, Ari Liljeqvist, Jarmo Harju ja 
Timo Tanska, hallituksessa 2020 jatkavat Erkki Hiltunen, 
Noora Karhu, Pyry Kurko ja Pyry Niemelä.

• valitaan toiminnantarkastajat ja heille varamiehet
• päätetään jäsenmaksut 2020
• hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

Tervetuloa! Hallitus

Morjens,
  

Kuluva vuosi lähestyy hiljalleen loppuaan ja olisi 
sääntömääräisen syyskokouksen aika. Totutusti tulemme 
käymään läpi ensi vuoden toimintasuunnitelman, tulo -ja 
menoarvion ja valitsemaan hallituksen puheenjohtajan ja neljä
hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

Ensi vuosi tullaan starttaamaan Talviendurance-
osakilpailuilla ja toivotaan, että säät olisivat siihen suosiolliset. 
Niin vanhat kuin uudetkin tiimit kalustoa huoltamaan ja 
kilpailemaan. Kesällä olisikin vuorossa pari kappaletta 
Jokamieshenluokan kilpailuja, KoPSAlla ainakin yksi ja Honkala 
GP järjestää ensimmäiset kisat MU-keskukseen talkoilemallaan
radalla. Avustettavia kisoja mahtuu ensi vuoden kalenteriin 
useampi ja toivonkin jäsenistöltä aktiivista osallistumista 
niihin, kun kutsu käy.

Yhdistys täyttää 45 vuotta ja marraskuussa pidetään 
pienimuotoiset juhlat, jossa tarkoitus jakaa kilpailijoille ja 
toimitsijoille ansiomerkkejä.

  

Talven odotusta kaikille,

Toni

TUTKINTOJA JA KOULUTUSTA 2019  
12.10. rallin junioritutkinto, Mikkeli
03.11. rallin nuottitutkinto, Mikkeli
03.11. nopeuden PT2 koulutus, Lahti
16.11. rallin junioritutkinto, Lahti
23.11. JM-tutkinto (myös deby?), Heinola
14.12. perustoimitsijakoulutus, Heinola
Ilmoittautumiset KITIn kautta viikkoa ennen.

KISOJA LÄHIALUEELLA ALKUVUODESTA 2020

  17.05.  Rospuutto-JM 24.05.  Heinola JM
  31.05.  Classic-JM-Liiga 12.-13.6. SM-ralli, Kouvola
  27.06.  Inkeroisten Maastoajo 16.08.  Koniwatit Valloillaan
   

  Pienoisautoilun Eurosarjan IV kisa Kotkassa 15. - 17.11.19

Rata sijaitsee vanhassa sanomalehtipainossa osoitteessa Kotkantie 
6, mutta käynti kerholle on Valkamakadun kautta. Valkamakadulta 
käännytään heti vasemmalle. Käykääpä tutustumassa!

50 Kotkan TalviEndurancea takana!

Alkaa olla taas aika kaivaa kisa-autot koivun/lumen alta ja laittaa 
pelit kisakuntoon. Siis ainakin tankata!

Säännöt pysyvän entisellään, mutta muistutetaan, että lajissa 
noudatetaan AKK:n Sääntökirjan Endurance-luokkien teknisiä 
määräyksiä Kotkan TalviEndurancen sääntöjen antamin poikkeuksin.

Tapahtumiin tehdään oma katsastuskortti, johon merkitään tiimin
auton tiedot ja ne sääntöpoikkeamat, jotka tulee korjata joko

1. ennen seuraavaa tapahtumaa 2. ennen seuraavaa kautta
 Tämän esikatsastuksen tiimi voi suorituttaa testipäivinä tai ennen 
ensimmäistä tapahtumaa. Aiemmin osallistuneita autoja ei hylätä, 
mutta jatkossa pyritään saamaan autot Kotkan TalviEndurancen 
sääntöjen mukaiseksi. Uusia autoja rakennettaessa kannattaa 
tarkistaa katsastajilta, onko autoon ajateltu muutos todella 
sääntöjen mukainen. AKK:n säännöt on kirjoitettu periaatteella, 
mitä ei ole sallittu, on kielletty.

Ainakin yksi uusi auto on tulevalle kaudelle tulossa ja nettiautossa
olisi myynnissä  Sora Teamin Rover 200, hinta 900 €. ID 10761289

Seuratkaa tapahtuman sivustoa facessa: Kotkan TalviEndurance.

JÄSENASIOITA
Seuraan liittyminen:
Ilmoita sähköpostilla seura@kotkaua.net tiedot:

- etunimet, sukunimi, syntymäaika loppuosineen, postiosoite,
- sähköposti, puhelin ja haluamasi jäsenlaji

Sähköpostiosoitteesi?
Kolmasosa seuran jäsenistä saa edelleen tämän jäsenkirjeen 
”etanapostilla”, sillä he eivät ole ilmoittaneet sp-osoitettaan  seuralle tai 
lisänneet sitä KITI-kisapalveluun.

Siispä, jos sinulla onkin sp-osoite, ilmoita seuralle seura@kotkaua.net 
tai lisää se itse KITI-kisapalvelun tietoihisi, KIITOS!

KotkaUA 45 vuotta

Seuran perustava kokous pidettiin Kotkan Suomalaisella kerholla 25. 
maaliskuuta 1974. Paikalla oli 26 perustajajäseneksi kirjautunutta 
henkilöä. Seuran synttäreitä on vietetty 5 vuoden välein muun muassa 
palkitsemalla ansioituneita kilpailijoita ja toimitsijoita.

Juhlat pidetään lauantaina 2. marraskuuta 2019 kello 19:00 alkaen

ravintola KEISARINSATAMA, Metsontie 41, Kotka

Ruokailu noutopöydästä sisältäen alkuunsa saaristolaisleipää ja
lohitartaria (L), mätimoussea ruiskupissa (L), hedelmäistä

juustosalaattia (L,G), marinoituja kasviksia (M,G), talon coleslaw (M,G),
värikästä vihersalaattia (M,G) sekä leipää ja levitettä. Sitten
HIILLOSTETTUA SIIKAA (lL,G) / HARTAASTI HAUDUTETTUA
HÄRÄNRINTAA (M,G) ja jälkiruuaksi mutakakkua (L,G) ja

kahvia/haudutettua teetä.

Illalliskorttien á 30,00 € maksu KotkaUAn tilille FI59 5172 0220 1449 44 
viimeistään sunnuntaina 27.10.19, viitteeksi osallistujien nimet. 
Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliotoiveet  ko aikaan mennessä 
sähköpostilla seura@kotkaua.net. 

Tilaisuudessa palkittavat saavat erillisen kutsun sähköpostilla, heidän 
ateriansa menee ”firman piikkiin”, mutta heidänkin on ilmoitettava 
osallistumisensa 29.10.19 mennessä ylläkerrottuun osoitteeseen.
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