
 

Ilmoittautuminen ja katsastus 

 

Jokaisella kilpailutoimistossa ilmoittautuvalla tulee olla seuraavat tositteet: 

”Kuljettajan ilmoittautuminen” -lomake täytettynä. 
Katsastuskortti 
Kiti-ote (myös mobiili käy) 
Henkilöllisyystodistus  
Liikennevakuutustodistus  
Nuorilla myös huoltajain suostumus allekirjoitettuna 

Katsastus omalla varikkopaikalla. Ajovarusteet esillä, suositellaan puettuna. 

Katsastuksen alkamisajat noin aikoja - +/- 

Joukkueenjohtajat asiakirjoineen ilmoittautuvat viimeistään sunnuntaina 

annettujen aikataulujen mukaisesti. 

Joukkueenjohtajan läsnäolo lauantaina ei ole pakollista. JJ:t kuitenkin opastavat 

kuljettajat oikealle varikkopaikalle – ennakkoon. 

Autojen alle sääntöjen mukaiset suojaukset! 

Aikataulu Lauantaina 5.6.2021  
Nro  ILM.  KATSASTUS AUTOJA n. 
 
4 - 7   14:20  14:50  12 
19 - 16  14:50  15:20  10 
14 - 12  15:20  15:50  9 
15 - 1  15:50  16:20  10 
20 - 3  16:20  16:50  7 
2 – muut ilm. 16:50  17:10  10 
   
 
Katsastus La päättyy   17:20 
 
Joukkueen autoja voi tuoda omalle varikkopaikalle La klo 13:00 – 19:00 välisenä 
aikana. Varikko on vartioitu (kilpa-autot). Varikolla ei saa yöpyä. Varikolle jätetyt 
tavarat omalla vastuulla.  
Tulotien puomit lukitaan n. klo 21:00 

Trailerit varikkokartan mukaan, tiiviisti – muista lukitus!  

Lauantaina ilmoittautuneet, ei tarvitse ilmoittautua sunnuntaina. 

Tarkistakaa ettei kypärän hyväksyntä ole vanhentunut. 

Ääntenmittaus katsastuksen ohjeistamana 



Aikataulu Sunnuntaina 27.9.2020  

 

Katsastus alkaa noin 20min ilmoittautumisen jälkeen +/- 

Punaisella merkittyjä on katsastettu jo lauantaina. 

 

Nrot   Ilmoittautuminen klo 

19 – 4 – 7 – 16   7:30 

12 – 14 – 15     7:50 

1 – 13 – 6     8:10 

11 – 18     8:30 

5 – 20 - 8     8:50 

10 – 21 – 17     9:10 

9 – (2) – 3    9:30 

Katsastus päättyy                  10:10 

Mahdolliset uusintanäytöt ohjeistaa katsastusryhmä. 

Ääntenmittaus katsastuksen ohjeistamana. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HUOM! 

Sunnuntaina kaikilla joukkueen jäsenillä on ranneke oltava 

asianmukaisesti kiinnitettynä JO ALUEELLE saavuttaessa – ja se on myös 

näkyvästi esitettävä portilla ilman eri kehotusta.  

Varikkovalvonta valvoo pistokokein, että jokaisella on ranneke 

ranteessaan. Jos ranneketta ei ole ranteessa, poistettaneen kyseinen 

henkilö alueelta. 

 

 

Järjestäjä on varannut noin 1000 litraa huoltovettä varikolle 

joukkueiden käyttöön. Tämä ei välttämättä riitä koko kilpailun ajaksi, 

että varautukaa myös tähän. 

  


