
 

    KISAINFO 

 

Yleistä 

 
Kilpailu ajetaan Ylämyllyllä 14. kertaa. Ajotapahtumat radalla alkavat lauantaina klo 9.30.  
Finaalilähdöt alkavat n. klo 14.30 
Suosittelemme lipun hankkimista ennakkoon osoitteesta  
https://events.liveto.io/events/evk-liiga-la-1992020., josta saat sen myös edullisempaan 
hintaan ( 11,50€)  
 
Portilla lippuja myynnissä rajoitetusti, hintaan 15€/ kpl 
 
Koronatilanteen vuoksi kilpailun varikolle pääsymahdollisuus on vain ennakkoon 
ostetuilla lipuilla, jotka ovat loppuunmyyty.  
Myöskään AKK:n vapaakortit eivät oikeuta varikkolippuun / -sisäänpääsyyn varikolle. 
Katsomoalueille pääsee  kuitenkin normaalisti edm. korteilla.  
Alle 13 vuotiaat pääsevät sisään vanhemman seurassa veloituksetta.  
 
Koronaohjeistus 
 
Mikäli tunnet vähäisiäkään hengitystie – tai flunssan oireita, ethän tule 
kilpailupaikalle!  
 
Huolehdi turvaväleistä, vähintään 1m muihin ihmisiin, myös jonottaessasi kioskille 
tai ostotarjouspisteelle.  
 
Huolehdi hygieniasta, käyttämällä käsidesiä ja pesemällä käsiä.  
 
Katsomopenkka on jaettu 3 katsomon osaan, kaikissa katsomon osissa on WC:t ja 
kahvilapalvelut.  
 
Lisäksi erikseen on varikko,jonne pääsy VAIN ENNAKKOLIPULLA.  
Järjestyksenvalvonta rajoittaa eri katsomon osien yleisömäärää tarvittaessa, jos 
väkimäärä nousee niin suureksi että turvavälejä ei enää kyetä pitämään.  
 
Kun valitset paikalle tullessasi katselupaikkasi, suosittelemme pitämään saman 



paikan koko paikalla olosi ajan. Vältä myös läpikulkua muilla katsomon osilla.  
 
Käsienpesumahdollisuus on järjestetty myös katsomopenkalle.  
Jos yskittää, yski niin että et altista muita ihmisiä.  
 
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä kaikille.  
 
 

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, makkara- ja ruokaliput ym. materiaali. 
Jaamme myös kasvomaskin toimitsijoille jotka sen haluavat. Käyttöä suositellaan.   
 
Toimitsijaruokailu on tuttuun tapaan kartingradan kahviossa klo 12 – 15. Kilpailun pitkä 
tauko alkaa 13.45. Mikäli toimenkuvasi mahdollistaa, käy lounaalla ENNEN TAUKOA.  
 
ARVOISA TOIMITSIJA, ÄLÄ LIIKU / OLESKELE YLEISÖALUEILLA TAI VARIKOLLA, 
MIKÄLI TOIMENKUVASI EI SITÄ EDELLYTÄ, koronatilanteesta johtuen.  
 
Toimitsija P on iso hiekkakenttä portin jälkeen. Halutessasi voit ajaa autosi myös 
vasemmalle metsikköön ( vähemmän pölyä),  
ÄLÄ PYSÄKÖI AUTOASI VARIKKOTIELLE.  
OLE AJOISSA PAIKALLA.  
 
 
 

Majoitus 
 
Majoittuminen rata-alueella on sallittu 18.9. - 19.9., ainoastaan karting radan varikolla. 
Hinta on 20€ / auto tai vaunu. Maksu kerätään paikan päällä.  
Majoitussähköä ei ole  tarjolla. 
Yövartija P. 0400515005 
 
Samassa yhteydessä myydään myös pääsylippuja kilpailuun ja vaihdetaan ennakkolippuja 
rannekkeisiin.  
Majoittuminen rata-alueelle kilpailun jälkeen ( 19. - 20.9. ) on kielletty.  
 
Majoituslupa on oltava näkyvillä koko viikonlopun ajan.  
Majoitusalueella on myös saunomismahdollisuus lauantaina 19.9.  
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. 
Sokos Hotel Kimmelistä löytyy vielä vapaita huoneita: p. 0201234660 
Muutoin voimassa ovat yleiset julkisen alueen järjestyssäännöt.  
Alueella suoritetaan yövartiointia.  
Majoitusalueelle kulku kartingradan portin kautta.  
 
Huomaathan että mikäli sinulla ei ole varikkolippua, et pääse kulkemaan majoitusalueelta 
varikon läpi katsomoon.  
Kulku katsomopenkalle kartingrataa pitkin.  
 
Varsinaisella kilpailualueella liikkuminen on kokonaan kielletty yö- ja ilta-aikaan.  



 
 


