
KILPAILIJATIEDOTE 

Kilpailuun ilmoittautui yhteensä 212 kilpailijaa 

Yleinen: 74 Nuoret: 13 
Tuupparit: 33 Naiset: 18 
EVK: 46 Seniorit: 28 

 

Ilmoittautuminen:  Toimisto avataan klo 7.00. Ilmoittautuminen alkaa klo.7.45 ja päättyy klo.9.00  

Osallistumismaksu:  Nuoret 20€ / Yleinen, Tuuppari, Naiset, Seniorit 40€ 

Maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Varaa tasaraha. 

Ilmoittautumisessa palautetaan portilla jaettu kuljettajan, huoltohenkilöiden 
yhteystietolomake. 

Katsastus:  Katsastus suoritetaan 8.00 - 9.15 välisenä aikana.   

HUOM!  Kilpa-autojen käynnistäminen sallittu vasta klo 08.00 jälkeen! 

Ajojärjestys:    1. Yleinen 2.Tuupparit/EVK-limittäin 3.Nuoret/Naiset-limittäin 4.Seniorit 

Kilpailun suoritus: Kilpailu ajetaan normaalina pudotusajona, alkuerät lähtöluettelon mukaisessa 
järjestyksessä ja sen jälkeen ajokaavion mukaan aina finaaleihin saakka. 
Ohjaajakokousta ei pidetä. Nuorten luokan kuljettajille jaetaan ohjaajainfo 
ilmoittautumisen yhteydessä. Muille se on esillä sähköisesti ja ilmoitustaululla. 
Lähtötavan näyttö video:  https://youtu.be/1b8uzAznCbU 
 

Liput:   Sisäänpääsy ilmainen kuljettajalle sekä kahdelle avustajalle. 
Muut ostavat lipun hintaan 10 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.  

 
Palkinnot:   Yleisen voittajalle WALLIUS® BLUEARC i2000 AC/DC TIG-hitsauskonepaketti. 

Tuuppareiden ja EVK:n voittajille WALLIUS hitsauskonepaketit.  
Lisäksi ja muissa luokissa tavara palkintoja, sekä pokaaleja ja lahjakortteja!  
Palkintojen jakoon pyydetään vain palkittavien kuljettajien osallistuvan. 
 

Ostotarjoukset: Ostotarjousten purkuun kutsutaan numerojärjestyksessä auton omistaja ja voittavan 
tarjouksen tehnyt. 

 
 
Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätöksellä Kilpailualue kuuluu Koronan leviämisalueeseen. Tapahtumalla 
on tiukat ohjeet niin kilpailijoille tiimeineen, yleisölle kuin myös toimitsijoille. Asioidessasi ilmoittautumisessa, 
ostotarjouspisteellä, kilpailutoimistossa, ilmoitustaululla, tornissa ja kioskilla on käytettävä maskia. Eli aina kun 
olet tekemisissä järjestäjien tai muiden kilpailijoiden kanssa. Maskia suositellaan käytettäväksi koko tapahtuman 
ajan pl. ajosuoritus. Järjestäjä pyrkii toimillaan vähentämään jonotusta, mutta sitä ei voida kokonaan välttää. 
Joutuessasi jonottamaan pidä riittävä turvaväli edellä olevaan. Kilpailun palkintojenjaon ja autokaupan 
järjestelyt poikkeavat hiukan totutusta. Niistä tiedotetaan kuulutuksilla kisapaikalla. 
Toivomme että suhtaudut koronaohjeisiin myönteisesti ja noudatat niitä, näin kaikilla on sen asian suhteen tässä 
kisassa turvallisempaa. 
 

https://youtu.be/1b8uzAznCbU


 
Muuta:  Trailerit järjestäjän osoittamaan paikkaan varikon takaosaan. 

Autojen alla suojat ja varikkopaikan sammutin yms. sääntökirjan mukaan. 

Radalla ei ole jäähdytysveden ottopistettä. 

Jokainen siivoaa varikkopaikkansa lähtiessään!  

Opasteet 2-tien varressa sekä Somerontien varressa. 

Radan osoite: Salkolantie 571, 03470 Somerniemi           

Yhteydenotot:  Ennen kilpailua Ulla Toivola 050 5637244                                                          
Kilpailutoimiston puhelin nro kilpailupäivänä 050 5880128   

                                    

 

Tervetuloa! 
Janne Långström   Teemu Kuusisto  

kilpailunjohtaja      kilpailutapahtuman johtaja 

 

 


