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Kauden 2020 rengas tiedote 19.2.2020
Tervehdys kuljettajat
Tammikuun lopussa saimme tiedon US Legends Cars:lta uudesta Hoosier
merkkisestä renkaasta, joka otetaan Amerikassa käyttöön tulevalle kaudelle. Samalla
saimme tiedon, että Federaleja on varastossa 1000 kpl. Tämän tiedon jälkeen LCF
teki jäsenistölle kyselyn uuden renkaan käyttöönotosta Suomessa. Nyt kun
maahantuoja rupesi tekemään tilausta tehtaalle Federal renkaista niin USLC ilmoitti
että renkaita on jäljellä enää 200 kpl. Suomen kuskeilta tuli rengas tilauksia
kaikkiaan 263 kpl, joten tämä tarkoittaa, että kaikille ei piisaa renkaat tulevalle
kaudelle.
LCF:n hallitus on pitänyt kokouksen 18.2.2020, jossa oli mukana maahantuojan
edustaja Ahokas ja tässä kokouksessa pohdittiin keinoja kuinka tuleva kausi ajetaan
mahdollisimman tasapuolisesti läpi. Kokouksessa päätettiin tulevan kauden rengas
sääntö seuraavasti:
Kaudelle 2020 siirrytään uuteen Hoosier semislick renkaaseen kuivan kelin
kisoissa. WET RACE tilanteessa ajetaan Federal renkaalla, joka voi olla höylätty tai
täysi rengas. WET RACE kilpailun määrittää kilpailunjohto oman harkintansa
mukaan ja tämä koskee vain ennen kilpailulähtöä kerrottavaa WET RACE
tilannetta, jos kesken kilpailulähdön tulee WET RACE niin siinä tilanteessa
kuljettajan oman harkinnan mukaan voi käydä vaihtamassa Federalin alle. Tästä
tullaan tekemään uusi lisämääräys joka kumoaa 1.2.2020 julkaistun
lisämääräyksen. Hoosierin sadekelin pyörä otetaan Suomessa käyttöön kaudelle
2021
Sadekelillä Federal renkaalla ajettaessa noudatetaan kauden 2020 tekniikkasäännön
mukaista menettelyä. Kuivankelin Hoosier renkaan tekniikka sääntö tarkennetaan
lisämääräyksellä kun saamme INEX säännön UCLC :ltä
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Maahantuoja tulee tilaamaan jokaiselle kuljettajalle 2 täyttä sarjaa ( 8 rengasta)
uutta kuivankelin Hoosier rengasta, jotka tulee Suomeen Huhtikuun aikana.
Toukokuussa Ahveniston kisan jälkeen maahantuoja tulee tilaamaan lisää renkaita
tarpeen mukaan. Hoosier renkaan hinta tulee olemaan 750 € / sarja, eli sama hinta
kuin nykyisellä Federal höyläpyörällä maahantuojalta ostettuna.
Jos kuljettajilla on tarvetta tilata sadekelin Federal pyöriä kaudelle 2020 niin
ilmoittakaa tarvittava määrä APR Competition Oy Johan Ahokkaalle sähköpostilla tai
whats uppilla 23.2.2020 klo 23:00 mennessä. Federaleja ei tulla tilaamaan enää
myöhemmin Suomeen lisää.
Jos kuljettaja haluaa testiin kaudelle 2021 otettavan uuden Hoosier sadekelin
renkaan niin näistä on tilaus tehtävä maahantuojalle myöskin 23.2.2020 klo 23:00
mennessä. Näitä on mahdollista tilata myöskin kesällä, jos maahantuoja tekee
uuden tilauksen tehtaalle. HUOM. Kaudella 2020 ei voi ajaa kilpailussa Hoosier
saderenkaalla.
Pahoittelemme kuljettajille aiheutuvaa harmia.
Lisätietoja tarvittaessa LCF Hallitus sekä APR Competition Oy
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