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Vuotuinen Pirkanmaan klassikko, Pitky GP kisataan tänäkin vuonna ja aiemmilta vuosilta hyvää palautetta
saaneella Kaanaa Kartingin moottoriradalla Velaatassa (ulkomailla Teiskossa).

Ajankohta tälle bensiininkatkuiselle ottelulle on perjantai 22. toukokuuta armon vuonna 2015. Vuodesta
huolimatta radalla armoa ei anneta eikä sitä myöskään pyydetä vaan adrenaliinin terävöittämin aistein asfalttia
pistetään rullalle hammasta purren ja veren maku suussa.

Kasaa siis 3-5 hengen joukkue ja haasta työtoverisi tai kilpailevan yrityksen joukkue kisaamaan perinteisestä
mestaruuspokaalista.

Ilmoita tiimisi GP:n johtajalle Jouni Mykkäselle osoitteeseen jouni.mykkanen AT pitky.fi. Älä käytä tällä sivulla
olevaa rekisteröitymislinkkiä. Jounilta saat myös lisätietoja.

Hinta on 300€ / joukkue kattaa koko kisan palkintojenjakoineen sekä jälkisaunan särpimineen ja juomineen.
Opiskelijajoukkueeseen sovelletaan 50% alennusta osallistumismaksusta.

Perinteinen aikataulukaavio (hienosäädetään paikanpäällä)

17:40 Kokoontuminen
Kisainfo, hiotaan illan kilpailun yksityiskohdat, kerrataan safety procedures
Ensimmäinen lähtö starttaa
Viimeinen ruutulippu heilahtaa
Palkintojen jako
Siirtyminen saunalle
Sauna, virvokkeita ja purtavaa
24:00 Viimeinen lähtijä sammuttaa valot

Tietoja kisapaikasta: http://www.kaanaakarting.com
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Kuva viime vuoden gridistä.

Registration starts: 
Lauantai, 11 huhtikuu, 2015 - 10:00
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE
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Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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