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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:
Sokos Hotel Kimmel
P. 020 123 4663 / myyntipalvelu
Hinta vain 70 € / 2hh tai 90 € / 3hh / yö
Varausta tehdessäsi mainitse ”taikasana” : EVK Joensuu
Huom! Jokaisen on itse huolehdittava etukäteen huone varauksistaan.

VARIKKO
Varikko avataan perjantaina 25.9.09 klo 16.00
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. Pyydämme ilmoittamaan
poikkeuksellisen suurista huoltoautoista etukäteen.
Varikkopäällikkö Timo Utriainen 050–5441 269.
Varikolle saapuminen on sallittua pe – la koko yön ajan mutta siellä
oleskelu on sallittua vain kaluston purkamisen vaatiman ajan.
La – Su yönä varikolla liikkuminen / oleskelu on kokonaan kielletty.
Alueelle on järjestetty vartiointi molempina öinä.
Lauantaina karsiutuneiden joukkueiden on poistettava kilpa-autot
sekä huoltokalusto varikkoalueelta heti kun se on mahdollista.
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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
Vapaaehtoinen katsastus perjantaina klo 17 Ilmoittautuminen perjantain katsastukseen 22.9 mennessä
katsastuspäällikkö Esko Kähköselle, p . 0400 377 872
Toivomme perjantaina paikkakunnalle saapuvien joukkuiden
osallistuvan vapaaehtoiseen katsastukseen.

Lauantaiaamun katsastusaikataulu julkaistaan 23.9.
HUOM! Katsastukseen tullessa kuskeilla oltava ajohaalarit
päälle puettuina ja muut ajovarusteet esille otettuna, ettei
niitä tarvitse etsiä katsastuspaikalla.
TURVALLISUUS
Lääkäri ja ambulanssi ovat valkoisen toimistorakennuksen edessä.
Paloauto on 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.
Lisäksi kelta-punainen ”öljylippu” pisteissä 2,4,5,6 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.
PARC FERME
Kilpailun Parc Ferme alue on lähtöalue, jonne sunnuntaille jatkavat
autot on siirrettävä lauantaina klo 19.30 mennessä. Katsastuskortti
jätettävä autoon. Autot katsastetaan illan ja aamun aikana. Parc
Ferme avataan sunnuntaina klo 8.00 jolloin autot saa hakea omalle
varikkopaikalle.
Merkkinä hyväksytystä katsastuksesta tuulilasiin liimattu tarra.
VASTALAUSEAIKA
Vastalauseaika on 15 minuuttia.

PALKINNOT
Jaetaan valkoisen rakennuksen edessä 7 parhaalle joukkueelle
pokaalit sekä ostotarjousrahoista 60% asetuksen mukaan.
Lisäksi 3 parhaalle joukkueelle henkilökohtaiset mitalit.
OSTOTARJOUKSET
Ostotarjous menettely normaalin käytännön mukaisesti.
Ostotarjoukset vastaanotetaan sinisessä kahviorakennuksessa
la 20.9 n. klo 16.45 alkaen ja su 21.9 klo 14.00 alkaen.
Ostotarjousaika päättyy lauantaina 15 min myytävien autojen listan
julkaisemisesta ja sunnuntaina 15 min viimeisen lähdön voittajan
maaliin saapumisesta.
Purku tapahtuu palkintojen jaon jälkeen kilpailutoimiston (valkoinen
rakennus) ulkokuistilla.
PÄÄSYLIPUT
Joukkueille lähetetään 22 lippua ( 2 päivän lippu + varikkolippu ),
eli kymmenen avustajaa pääsee kuljettajien ja joukkueenjohtajien
lisäksi ilmaiseksi.
Pääsyliput portilta maksaa 10 €/ päivä tai 15€ / 2 päivää.
Varikkolippu 15€.
Joukkueilla on mahdollisuus varata lippuja ennakkoon, hintaan 5€ /
päivä. Varikkolippu 10 €. VIP -lippuja myös myynnissä, sisältää
sisäänpääsyt, varikkolipun ja tarjoilut sekä parhaat katselupaikat:
ennakkohinta 40 € / kpl. Lipputilaukset: Kai Sandberg 0500 – 188
845. VIP -lipputilaukset viimeistään maanantaina 21.9.

TERVETULOA YLÄMYLLYN MAASTORADALLE
KILPAILEMAAN!

