
TIEDOTE 17.4.2018    
 

20. KUPLA-Kuhmut 21.-22.4.2018     
 

Kilpailu alkaa lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 10.00 
 

Määräaikaan mennessä lauantaina ajettavaan kilpailuun ilmoittautui nuorten luokkaan 37, naisten 
luokkaan 44 ja KUPLA-luokkaan 128 kilpailijaa. Sunnuntaina ajettavaan kilpailuun ilmoittautui 
senioriluokkaan 60 ja yleiseen luokkaan 159 kilpailijaa. Kaikki määräaikaan mennessä 
ilmoittautuneet hyväksyttiin mukaan.  Ilmoittautuneita yhteensä 428. 
 
Tuomariston puheenjohtajana on Mauri Kungas. 
 
Kilpailutoimisto avataan lauantaina 21.4.2018 klo 7.45 ja sunnuntaina 22.4.2018 klo 7.15. 
Kilpailutoimiston puhelinnumero on 02-5462 482. 
Ilmoittautuminen ostotarjousrakennuksessa lauantaina 21.4.2018 klo 7.45 – 9.25 ja sunnuntaina 
22.4.2018 klo 7.15-8.40. Tosite voimassaolevasta vakuutuksesta esitetään ilmoittautumisen 
yhteydessä. Peruutukset  s-postilla virve.makipaa@netti.fi. 
Katsastus lauantaina klo 8.00 – 9.40 ja sunnuntaina klo 7.30 – 8.55. Autoille on vapaaehtoinen 
punnitus. Tule katsastukseen riittävän ajoissa ennen katsastusajan päättymistä ajovarusteet 
päällä.  
 
Ohjaajainfo annetaan kirjallisena nuorille ilmoittautumisen yhteydessä kuittausta vastaan. 
Muut kilpailijat lukevat infon ilmoitustaululta. 
 
Ajokaaviot ovat nähtävissä ilmoitustaululla kilpailupäivänä. 
 
Kumpanakin päivänä mukana oleville kilpa-autoille järjestetään park ferme lauantain ja sunnuntain 
väliseksi ajaksi. Vain lauantaina kilpailevat autot pitää poistaa varikolta klo 20 mennessä. 
 
Kilpa-autojen alle sääntöjen mukainen suojaus öljyvuotojen varalle (suojapeite, öljynimeytys-
matto). Huom! Suojaus myös huoltoautojen alle. Lisäksi varikkopaikalla tulee olla sääntöjen 
mukainen tulensammutin. 
 
Varikolla on vesisäiliöissä vettä kilpa-autoja varten. Ei juomakelpoista.  
 
Ajakaa isot huoltoautot varikon takareunalle, että kaikilla on hyvä näkyvyys lähdön keräilytaululle. 
 
Kilpa-auton mukana on ilmainen sisäänpääsy ko. päivänä kuljettajalle sekä yhdelle 
huoltohenkilölle. Pääsylippujen hinta on sekä lauantaina että sunnuntaina 10 €. 
 
Osanottomaksu 30 € / kuljettaja / luokka. 
 
Tuomariston ensimmäiset kokoukset ovat kilpailukeskuksessa lauantaina klo 9.45 ja 
sunnuntaina klo 9.00. 
 
Rata-alueelle os. Moottorikuja 40 (ent. Ronkantie 138) opastus valtatie 2:lta. 
 
Kiitos teille kaikille kisaan ilmoittautuneille.  
 
TERVETULOA KOKEMÄELLE RISTEN RADALLE! 

 

KOKEMÄEN URHEILUAUTOILIJAT 

 

Sinikka Aatrakoski Pasi Kallioinen Minttu Setälä 
kilpailunjohtaja kilpailunjohtaja kilpailunjohtaja  
044-5548 280 0500-740 502 050-3556316 



20. KUPLA-Kuhmut    

21.-22.4.2018 OHJAAJAINFO 

Kokemäen Urheiluautoilijat ry.  17.4.2018 

 

Kilpailun johtajina toimivat Sinikka Aatrakoski (044-5548280),  Pasi Kallioinen (0500-

740502) ja Minttu Setälä (050-3556316) sekä  tuomariston puheenjohtajana Mauri Kungas. 

 

Ilmoitus- ja tulostaulu sijaitsevat varikolla kilpailukeskuksen puoleisella reunalla. 

 

Kilpailukohtaiset suunnitelmat ovat nähtävillä ilmoitustaululla. 

 

Ratavalvonta 

- kilpailun johto johtaa kilpailua johtotornista, heidän apunaan on aluetuomareita 

- pääliputuspiste sijaitsee radan vasemmassa reunassa pääsuoralle saavuttaessa 

- turvalippu sijaitsee johtotornissa, jossa se kilpailun päätyttyä ilmoittaa lastauskiellosta 

 

Ambulanssi sijaitsee lähtölaatan vieressä. Kilpailussa on käytössä ”kaatokiito”- auto 

 

Kaatokatsastus suoritetaan varikolle tultaessa oikealla puolella 

 

Öljyvuodot 

Jokainen kilpailija estää suojapeitettä ja imeytysmattoa käyttäen öljyn pääsyn luontoon 

varikko- ja ”park ferme” -paikallaan 

 

Jäteöljytynnyri sijaitsee suulissa. 

 

Ajettavat kierrokset 

Finaaleissa 2.5  muissa lähdöissä 1.5 kierrosta 

 

Ostotarjoukset 

- vastaanotto alkaa lauantaina myytävien autojen listan julkistamisen jälkeen ja sunnuntaina 

I välierien jälkeen 

- vastaanotetaan huoltorakennuksen viereisessä rakennuksessa ja puretaan saman 

rakennuksen läheisyydessä  

 

Yövartiointialue 

- lauantaina ajaneet sunnuntaina jatkavat kilpa-autot jätetään omalle varikkopaikalle, joka 

on ”park ferme”  alue.  Park ferme suljetaan klo 20.00.  

- varikon portit avataan sunnuntaina klo 7.15. 

- sunnuntaille jatkavat autot katsastetaan yövartiointialueella lauantai-iltana 

 

Lisätietoja saat kilpailun johdolta tai sihteeriltä 

 

Vauhdikasta ja rehtiä kilpailupäivää  

                                                              

Toivoo tämän kilpailun pystyttänyt talkooporukka 


