EVK-Liiga Joensuu 20.–21.9.2008

KILPAILUTIEDOTE
TUOMARISTO
Valvoja
Tuomari
Tuomari

Pertti Savolainen
Pentti Puonti
Raino Parviainen

Lemu
Huittinen
Kovero

PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja
Kilpailun apul.joht.
Kilpailun sihteeri
Katsastuspäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Lähtötuom. päällikkö
Ratatuom. päällikkö

Mika Väänänen
Kai Sandberg
Kati Timoskainen
Taisto Kröger
Pekka Hukkanen
Mauri Kotilainen
Aki Sandberg

050-303 6480
0500-188 845
040-745 7262
0400-271 666
0400-672 671
0400-751 907
050-341 9525

YLEISTÄ
Rata sijaitsee osoitteessa Polvijärventie 25, Ylämylly. Opastus alkaa
valtatie 17:ltä hyvissä ajoin ennen Polvijärventien (kantatie 502)
liittymää, josta Polvijärvelle päin 2.5 km, rata-alue oikealla.
Maastoradalla voi yöpyä karting radan puolella 10 € / matkailuauto
tai vastaava, sauna 5€, maksu kahvioon.
Joensuussa majoittumispaikkoja:
Hotelli-Ravintola Aada
Kauppakatu 32, Joensuu
Puh.+358 13 256 2200
Fax.+358 13 256 2231
Sähköposti: huonevaraukset@hotelaada.fi
sales@hotelaada.fi
info@hotelaada.fi
myynti@hotelaada.fi
Huom! Jokaisen on itse huolehdittava etukäteen huone varauksistaan.

VARIKKO
Varikolla autojen alla on oltava vähintään auton kokoinen nesteitä
läpäisemätön suoja ja lisäksi huolto-autossa vähintään 1m2
kokoinen öljynimeytysmatto, min. 1 kpl jokaista kilpa-autoa kohden.
Ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on oltava erityisen
huolellinen, koska rata-alue sijaitsee pohjavesialueella.
Öljynkeräysastia löytyy katsastuskatoksen vierestä.
Varikolle sijoittumisessa noudatetaan järjestäjän laatimaa
suunnitelmaa, joka on ohjeellinen. Paikkoja joukkueittain ei ole
ennalta määrätty, vaan joukkueen ensimmäinen autokunta varaa
tilan koko joukkueelle vierestään, aloitetaan täyttö punaisella
merkityistä paikoista. Varikko täytetään mahdollisimman tiiviisti
kilpailijoiden suuren lukumäärän takia.
Varikkopäällikkö Timo Utriainen 050–5441 269.

Ylämyllyn maastorata
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Sammutin
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Timo Utriainen 1.9.2008

Ilmoitustaulu

Katsastus
Vesipiste
Pesupaikka
Tulityöpiste
Sammutin

Trailerit
mikroautorata

Jäteöljy

KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimisto sijaitsee ilmoittautumisen ajan sinisessä
kahviorakennuksessa, ilmoittautumisen päätyttyä toimisto siirtyy
viereiseen vaaleaan rakennukseen.
HUOM! Joukkueiden ilmoittautumisjärjestys on sama kuin
katsastuksessa.
Toimiston puhelinnumero kilpailupäivänä on 040–745 7262.
Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee varikon laidalla ruskean
rakennuksen seinällä.
KATSASTUS
Katsastus aikataulun mukaisesti joukkueittain varikon kupeessa
olevassa katsastuskatoksessa.
HUOM! Aikataulussa näkyy jokaisen joukkueen katsastusaika
lauantaina.
HITSAUSPAIKKA
Hitsauspiste sijaitsee katsastuskatoksen vieressä, jossa hitsari
palvelee korvausta vastaan. Tulitöiden tekeminen muualla
kilpailualueella kielletty.

TURVALLISUUS
Lääkäri, ambulanssi ja paloauto ovat rata-alueen keskellä.
Sammuttimia on ratatuomaripisteessä 1 kpl, varikolla 2 kpl ja
lähdössä 1 kpl. Kaadon jälkeen tai keskeyttäessä kilpailun on
kilpailijan välittömästi poistuttava autosta turvallisempaan paikkaan.
MUISTA ! Kaadon jälkeen auto noutaa kilpailijan
lääkärintarkastukseen ja ensiapuhenkilöstö toivoo, ettei kuljettaja
riisu kypärää ja niskatukea pois, vaan lääkäri tekisi sen tarkastuksen
yhteydessä.

LÄHTÖÖN KOKOONTUMINEN
Katsastuskatoksen katolla olevalla numerotaululla näkyy koottavan
lähdön numero.
Lähtöpaikalla on selvästi keltaisella viivalla ja kilvillä merkitty
lähtöalueen raja. Muistakaa kahden minuutin aikana (kun valo
palaa) siirrytään keräilyalueelta lähtöalueelle.
Lähtötavan näyttö klo 10.40 lähtöalueella.
KAISTANVAIHTO
Lähdön jälkeen haittaava kaistanvaihto on kielletty mustapohjaiseen
keltaisella raksilla varustettuun kylttiin saakka.
AJO KILPAILUSSA
Kilpailu ajetaan speedway tyyppisesti määrättyjen ilmoitustaululla
olevien ajokaavioiden mukaisesti. Lähdöissä ajetaan 2 kierrosta.
RATAVALVONTA
Ratavalvontapisteitä on 8 kappaletta. Kilpailun PÄÄLIPUTUSPISTE
sijaitsee ratatuomaripisteessä nro 8. Ajotapahtumia on valvomassa
4 aluetuomaria eri puolilla rataa.
KILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄT MERKINANTOLIPUT
Ratavalvontapisteet: valkoinen, keltainen, kaksi keltaista, punainen
ja kelta-punainen pisteissä 2,6 ja 7
Päälippupiste
musta-valkoinen, musta-oranssi, musta
numerolla sekä vilppilähtötaulu
Maali
ruutulippu ja kierrostaulu
Turvalippu
sijaitsee johtotornissa heti maalilinjan jälkeen
VARIKOLLE POISTUMINEN
Varikolle poistutaan lähtösuoran päässä olevasta liittymästä
oikealle, paikalla ohjaus. MUISTA! Kilpailu päättyy ruutulipulle.

HINAUS
Kuljettaja siirtyy hinausautoon hinauksen ajaksi.
VASTALAUSEAIKA
Vastalauseaika on 15 minuuttia.
PALKINNOT
Jaetaan valkoisen rakennuksen edessä 7 parhaalle joukkueelle
pokaalit ja lisäksi 3 parhaalle joukkueelle henkilökohtaiset mitalit
sekä 70 % ostotarjousrahoista.
OSTOTARJOUKSET
Ostotarjous menettely normaalin käytännön mukaisesti.
Ostotarjoukset vastaanotetaan sinisessä kahviorakennuksessa
la 20.9 klo 16.45 alkaen ja su 21.9 klo 14.00 alkaen viimeisen
lähdön voittajan maaliin saapumisesta.
Purku tapahtuu palkintojen jaon jälkeen kilpailutoimiston (valkoinen
rakennus) ulkokuistilla.

TERVETULOA YLÄMYLLYN MAASTORADALLE
KILPAILEMAAN!

