
EVK-LIIGA 2014 

Yleisöinfoa 

Yleistä 

Varma syksyn merkki EVK-liiga kaasutellaan Ylämyllyn RC-/JM-radalla 

kahdeksannen kerran tulevana viikonloppuna, 6. – 7.9.2014. Tällä kertaa 26 etuveto-

kardaani –joukkuetta taistelee pisteistä, joita jaetaan jokaisessa ajetussa lähdössä 

joukkueen edustajan sijoituksen mukaan.  

Lähdön voittaja kerää joukkueelleen aina 7 pistettä ja viimeinen maalin kiiruhtanut 

vähintään yhden pisteen.   Kaikki lähdöt ovat siis joukkueille yhtä tärkeitä koko 

viikonlopun ajan.  

Lauantailta pääsee jatkoon eli sunnuntaille 14 parasta joukkuetta. 

Sunnuntaina homma jatkuu samalla kaavalla aamun semifinaalilla, josta finaaliin 

pääsee 7 parasta joukkuetta, näiden kesken ratkaistaan sitten kisan voittaja.  

Yhteensä viikonlopun aikana ajetaan 164 kisalähtöä. 

Mainittakoon että kilpailunumeron lisäksi joukkueen auton tulee olla 

tunnistettavissa värityksen mukaan. 

 

Saapuminen ja parkkipaikat 

Radan osoite on Polvijärventie 25, Ylämylly.  Saapuessasi seuraa ”yleisö” –opasteita  

( karting-radan portista ).  

Kilpailijoiden portista ei pääsyä yleisölle kisapäivinä ( pääportti ) 

Yleisöpaikoitus on radan viereisessä metsikössä. Seuraa liikenteenohjaajien 

opastusta.  INVA-parkki katsomopenkalla, pääsy vain asianmukaisella 

pysäköintilupakortilla.  

 

 



 

Pääsyliput 

Yleisöllä on mahdollisuus ostaa sekä päiväkohtaisia lippuja että 2. päivän lippuja, 

varikolle on erillinen lippu arvokilpailujen tapaan.  

Hinnat ovat EVK-liigan perinteen mukaisesti huippuedulliset: yhden päivän lippu 

10€, 2. päivän lippu 15€ ja varikkolippu samaiset 15€. Lippuja myydään tuloportilla.  

 

Majoitus 

Yleisöllä on mahdollisuus majoittua omassa matkailuajoneuvossaan tai teltassa 

kartingvarikolla, 20€ viikonloppu (ei sähköä), maksu kerätään paikan päällä.  

Maksua vastaan jaetaan ”majoituslupa” joka pidettävä näkyvällä paikalla koko 

oleskeluajan.  

Muualla rata-alueen aidatulla osalla majoittuminen on kielletty. 

 

Aikataulua 

6.9.14 

n. Klo 7  Katsastus alkaa 

Klo 11     Kilpailu alkaa 

Klo 14     Tauko 45 min 

Klo 17.15 Kilpailu päättyy  

 

7.9.14 

Klo 10   Kilpailu alkaa, semifinaalit 42 lähtöä 

Klo 13.20  Tauko 60 min 

Klo 14.20   Kilpailu jatkuu, finaali 28 lähtöä 



Klo 16.20  Kilpailu päättyy 

Muuta mielenkiintoista 

Joukkueista JoeUA:n oma joukkue sutii numerolla 28.  

Lisäksi mukana on joukkueet nurmeksesta ( nro. 8 ) ja Lieksasta ( nro. 20 )  

Numerolla 80 huristelee Team Veljekset Salo, joka koostuu myös paikallisista 

kuskeista, tosin he ajavat Koillis-Savon Ua:n väreissä.   

Moninkertainen voittaja, numero 29 eli Noormarkun UA:n joukkue vilisee lähes 

puoliammattimaisesti ajavia kuskeja kuten Antti Harju, Joni-Pekka Rajala ja Esa 

Kirsilä.  

Viime vuonna voittanut Pieksämäen joukkue starttaa tämän vuoden kisaan itse 

oikeutetusti numerolla 1.  

Valtaosa kilpailijoista saapuu kisapaikalle jo perjantaina 5.9.  

Perjantaina yleisöllä on vapaa pääsy alueelle.  

 Kisaravintolat palvelevat katsomopenkalla ja varikon läheisyydessä ( sininen 

rakennus ) koko viikonlopun ajan 

 

TERVETULOA SEURAAMAAN JÄNNITTÄVÄÄ JM – KILPAILUA YLÄMYLLYLLE!! 


