
 

EVK-Liiga 2019   KISAINFO 

 

Yleistä 

 
Kilpailu ajetaan Ylämyllyllä 13. kertaa. Ajotapahtumat radalla alkavat lauantaina klo 11 ja 
sunnuntaina klo 10.  
Lippuja voi ostaa portilta kisapäivinä tai perjantaina 6.9. kilpailutoimistosta ja 
majoitusalueelta.  
Lippujen hinta 10€/ 1pv, 15€ / 2pv ja varikkolippu 15€ 
 

Pysäköinti 
 
Yleisö P sijaitsee rataa ympäröivässä metsässä. Noudatathan lipunmyyjien ja 
järjestyksenvalvojien ohjeita. Tilaa on rajallisesti joten kannattaa saapua 
kimppakyydeillä jos mahdollista.  
Kts. Kartta.  
INVA P / katsomo sijaitsee katsomopenkalla heti ensimmäisen kaarteen 
jälkeen. Pysäköinti sallittu vain INVA P-luvalla. Paikkoja on rajoitetusti.  
 
Toimitsijat 
 
Toimitsijainfo on heti pääportin jälkeen olevalla teltalla. Sieltä jaetaan toimitsijakortit ym. 
materiaali. Toimitsija P on iso hiekkakenttä portin jälkeen. Halutessasi voit ajaa autosi 
myös vasemmalle metsikköön ( vähemmän pölyä), EI KUITENKAAN VARIKKOTIELLE.  
OLE AJOISSA PAIKALLA.  
 

Majoitus 
 
Majoittuminen rata-alueella on sallittu ainoastaan karting radan varikolla. Hinta on 20€ / 
auto tai vaunu. 
Majoitussähköä ei ole tarjolla.  Maksu kerätään paikan päällä.  
Samassa yhteydessä myydään myös pääsylippuja kilpailuun.  
 
Majoituslupa on oltava näkyvillä koko viikonlopun ajan.  
Majoitusalueella on myös saunomismahdollisuus lauantaina 7.9.  
Saunan hinta 5€ / hlö. 
 
Aggregaattien käyttö on sallittu mutta toivomme että yöaikaan koneet sammutettaisiin 
mikäli sen käyttöön ei ole pakottavaa tarvetta, esim. lämmitys. 
Toivomme aggregaattia yöllä käyttävien sijoittavan leirinsä metsän reunaan, jotta koneen 
ääni aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriötä. 
Muutoin voimassa ovat yleiset julkisen alueen järjestyssäännöt.  



Alueella suoritetaan yövartiointia.  
Majoitusalueelle kulku iltaisin ja yöaikaan kartingradan portin kautta.  
 
Varsinaisella kilpailualueella liikkuminen on kokonaan kielletty yö- ja ilta-aikaan.  
 

Ravintolat 
 
Kisaravintolassa tarjoillaan aamupalaa molempina kisapäivinä. 
Hinta vain 5€ / hlö. Tarjolla on aamupuuro, leivät, leikkeleet ja kahvi. 
 
Päivällä tarjolla on makkaran ja kahviotuotteiden lisäksi pyttipannua, jäätelöä, hattaraa 
sekä metrilakuja. Osassa myyntipisteistä on korttimaksumahdollisuus.  
 
Yhteistyökumppanimme Sokos Hotel Kimmel tarjoaa maittavan illallisen noutopöydästä  
lauantaina 7.9. klo 19 – 22 hintaan 28€/ hlö.  
 
Samaisen Hotellin yökerhossa järjestetään myös viralliset etkot ja jatkot 6.9. ja 7.9. iltoina, 
eli jokamiehen ( ja -naisen) bileet!!!  
Varaukset ja tiedustelut suoraan Kimmelistä, p. 0201234663 
 
Liitteenä alueen opaskartta.  



 
 
 


