KILPAILIJATIEDOTE/OHJAAJAINFO

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita Pellon Moottorikerho ry:n järjestämiin 32. Poikkinaintiajoihin
Ilmoittautuneet
Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 782 kilpailijaa, EVK 158, nuoret 69,
naiset 122, seniorit 120 ja yleinen 313. Kaikki hyväksyttiin mukaan. Jälkiilmoittautuminen on mahdollista peruneiden tilalle. Maksu SK.2018 mukaan.
Opastus ja saapuminen kilpailupaikalle
Kittisvaaran Moottoriurheilukeskus sijaitsee n. 3 km Pellon keskustasta pohjoiseen,
etelästä päin tullessa käännytään oikealle, aikaisemmista vuosista poiketen n. 0,5 km
etelään päin, seuraa opasteita.
Kilpailualueelle pääsee kuljettajan lisäksi yksi avustaja ilmaiseksi, muut ostavat pääsylipun.
Varikon avautuminen
Varikon portit avataan keskiviikkona 11.7.2018 klo 12.00
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Kittisvaarassa heti rata-alueelle saavuttaessa oikealla, ns.
valjastuskatos.
Keskiviikkona
Torstaina
Perjantaina
Lauantaina
Sunnuntaina

klo 14.00 – 18.00
klo 7.00 - 9.00
klo 7.00 – 9.00
klo 7.00 – 9.00
klo 8.00 – 9.00 henkkarin näyttö kilpailutoimistossa

Ilmoittautumisessa kilpailijoille jaetaan rannekkeet, jotka tulee olla ranteessa koko
ajan kilpailualueella liikuttaessa. Kilpailijat saavat huoltoautolapun, joka on voimassa
kaikkina kilpailupäivinä.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 30 €/kilpailija. Nuortenluokan osallistumismaksun sponsoroivat
Ravintola Granni, K-Market Yliranta ja Pellon Moottorikerho ry.
Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto on to - la ilmoittautumisen ajan ilmoittautumispaikalla ja siirtyy la ilmoittautumisen päätyttyä tuomaritornin alakertaan.
Peruutukset
Mikäli et pääse osallistumaan kilpailuun, ILMOITA siitä etukäteen kilpailutoimistoon
puhelinnumeroon 040 562 3927 ja muista myös kirjallinen peruutusilmoitus. Seuran
sähköpostiosoite pellonmoottorikerhory@pp1.inet.fi

Kaluston purku
Kaluston purku tapahtuu heti ilmoittautumisen jälkeen olevalla alueella. Kilpa-autot
viedään ajamalla varikolle ja trailerit niille osoitettuun paikkaan mikroautoradan länsipuolelle.
Varikko
Varikko avataan ke.11.7 klo 12.00
Paikkoja ei voi varata etukäteen - ainoastaan varikkovalvonnan alaisuudessa.
Kilpa-autojen alla varikkopaikalla on oltava sääntökirjan määräyksen mukainen nesteitä läpäisemätön suojapeite, vähintään kilpa-auton pohjapinta-alan kokoinen. Lisäksi kilpailijalla on oltava varikkovarusteena sääntökirjan määräyksen mukainen öljyvahingon torjuntaan tarkoitettu imeytysmatto. Suojapahvit on oltava myös huoltoautojen alla.
Muistakaa myös sammutin varikkovarusteena sekä sen tarkastuksen voimassaolo,
varikkohenkilöstö tarkastaa sammuttimien voimassaolon.
Kiinnittäkää erityistä huomiota varikkotelttojen kiinnitykseen, jotta ne pysyvät paikoillaan myös kovissa tuulenpuuskissa. Varikkoteltat eivät saa aiheuttaa vaaraa kilpailijoille, huoltomiehille eikä ohikulkeville ihmisille.
Avotulen teko, kaikenlainen tulitöiden teko ja kaasugrillien käyttö koko varikolla on
ehdottomasti kielletty.
Kilpailunjärjestäjällä on hitsauspalvelu käytössä, lähtölaatan läheisyydessä.
Yksi henkilö- tai pakettiauto/kilpa-auto. Jos sinulla on huoltoautona muu kuin henkilötai pakettiauto, ota yhteyttä varikkovalvontaan, puh. 0400 692 355. Ilmoittautumisen
yhteydessä jaetaan HUOLTOAUTO kyltti, joka on oltava näkyvillä koko varikolla oloajan. HUOM! Ilmoittautumisen yhteydessä sinun tulee muistaa huoltoauton rekisterinumero, joka kirjataan HUOLTOAUTO –kylttiin.
Mönkijöiden, mopojen ym. vastaavien käyttö varikolla on kielletty. Kyseinen lupa on
vain järjestäjän henkilökunnalla työtehtävissään.
Katsastus
Esikatsastus suoritetaan lähtölaatalla seuraavan aikataulun mukaisesti:
Keskiviikkona
klo 14.00 – 18.00
Torstaina
klo 7.00 – 9.00
- torstaina katsastus jatkuu klo 9.00 jälkeen tuloväylällä
Perjantaina
klo 7.00 – 9.00
Lauantaina
klo 7.00 – 9.00
Sunnuntaille jatkoon selvinneet autot katsastetaan sunnuntaina varikkopaikalla klo
9.00 mennessä. Autoja ei saa viedä pois, ennen kuin ne on katsastettu.
Vapaaehtoinen punnitus on ennen katsastusta. Vaaka sijaitsee 5-pisteen vieressä,
varikon etelälaidalla. Äänenmittaus on mahdollista katsastusaikataulun puitteissa.
Katsastus lähtölaatalla, seuraa opasteita.
Loppukatsastuspaikka ilmoitetaan kisapaikalla kuulutuksella.

Katsastuksessa pääpainoalueina ovat ruostevauriot, ohjauslaitteet ja lisäpainot.
AJOTAPA
Kilpailunjohdon erityistarkkailussa ajo keltaisten lippujen vaikutusalueella sekä
kaikki sääntöjen vastainen ajo.
MUUTA
VALTATIE 21:N JA KITTISVAARAN MOOTTORI- JA RAVIURHEILUKESKUKSEN
VÄLISELLE YKSITYISALUEELLE MAJOITTUMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
AVOTULEN TEKO JA GRILLIEN KÄYTTÖ KIELLETTY VARIKOLLA.
PYÖRILLÄ AJO ON VARIKOLLA KIELLETTY. HENKILÖKUNTA SAA AJAA KELTAISILLA PYÖRILLÄ!
Muistattehan, että Pellossa on vain yksi pankkiautomaatti, joka varmaan on
tyhjä jo varhaisessa vaiheessa viikonloppuna! Varatkaa käteistä rahaa!
Lämpimästi tervetuloa!
Pellon Moottorikerho ry

