
Pieksämäen Urheiluautoilijat ry 

JM Paltanen 15.8.2020 klo 10.00 
Paltasen Autourheilukeskus 

TIEDOTE 

Kilpailuun hyväksyttiin kaikki ilmoittautuneet. 

Kilpailupaikalle tulo Rata-alueelle sisään tulo opasteiden mukaan Jyväskylän puoleisesta 

liittymästä – seuraa opasteita. Näin rauhoitamme varikon liikennettä. 

Kun tulet yksin tai isolla autolla ota yhteyttä nro 040 1878018 

Kilpailutoimisto Avoinna lauantaina klo 7.00, puh. 040 9607976 

   Ilmoittautuminen päättyy klo 8.40   

Ilmoittautumismaksu    kaikki luokat 40,00 €.  

   Varaa tasaraha – kiitos. 

  Huoltajan on oltava nuorten luokan kuskeilla mukana ilmoittautuessa. 

Ohjaajakokousasiat Annetaan nuorten luokan kilpailijoille kirjallisena ilmoittautuessa 

   kuittausta vastaan. 

Katsastusaikataulu klo 7.15 – 8.45 

   Katsastuspäällikkö Jarno Laitinen. 

   Katsastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota turvakaarien  

   kiinnityspisteisiin eli ruostevauriot. Kypärien sääntöjenmukaisuuteen. 

   Penkkien kiinnitykseen ja yleiseen turvallisuuteen. 

Suojapeitto  Kilpa-auton alla oltava sääntökirjan 2020 mukainen nestettä 

   läpäisemätön suojapeitto (sääntökirja10.15) myös huoltoauton alla 

   suojapeite. Varikkovarusteena imeytysmatto sekä sammutin näkyvillä. 

   Kilpailijat siistivät varikkopaikkansa. Nämä asiat otetaan 

   erityistarkkailuun, koska lajin jatkuvuuden kannalta on tärkeää 

   huomioida ympäristöasiat.  

Lajiryhmä puoltaa olosuhdetyöryhmän sääntömuutos ehdotusta. 

Kilpa-auton alustapressun toistuva laiminlyönti varikolla samassa kilpailussa. 

Seuraamus: 1 rike = Kilpailunjohtajan puhuttelu ja varoitus 

2 rike = 500 €, 3 rike = 18 kk kilpailukielto 

  Turvalippu siirretään kilpailutapahtumien päätyttyä keräilyalueella 

  olevaan torniin. Autoja ei saa käynnistää turvalipun ollessa ylhäällä.  

Ongelmajätteet Varikolla on ongelmajätekeräyspiste. Sitä on käytettävä. 

Kilpailunumerot Sääntökirjan mukaan – ehdottomasti. 

Perumiset  Kilpailupäivinä toimistoon tai sähköpostilla piek.ua@gmail.com tai  

   puh. 040 9607976 sihteeri viimeistään 19.8.2020 mennessä 

Ajojärjestys Yleinen, Nuoret-Naiset limittäin, EVK-yleinen, Seniorit 

 

Sisäänpääsy Kuljettajan mukana kaksi (2) huoltajaa yhtä aikaa kuljettajan 
kanssa. 

mailto:piek.ua@gmail.com


 

Lue alla oleva koronatiedote!!!!!!!    

Ajo-ohje  Järvisuomentie 2000, 77110 Paltanen 

    Koordinaatit 62o19`53” N ja 26o51`47” E 

TERVETULOA KILPAILEMAAN PIEKSÄMÄELLE! 

 

Korona tiedote 

Koronaviruksen tartuntojen määrän noustessa koko ajan, olemme tehneet rajoituksia yleisön ja 

kilpailijoiden suhteen. Tulethan paikalle vain terveenä. 

Kilpailijat 

Kilpailijoiden mukana saa tulla enintään kaksi (2) huoltohenkilöä, joiden täytyy saapua yhtä aikaa. Tästä ei 

anneta poikkeuksia. Tätä asiaa valvotaan varikon portilla. 

Katsastukseen vain kuljettaja. 

Kilpailijoiden käytössä on kahvio ja siihen liittyvät palvelut sekä varikkokatsomon grilli. 

Muistetaan varikolla myös vähintään yhden (1) metrin turvavälit. 

Yleisö 

Yleisöalue on eristetty varikkotoiminnasta eli yleisö ei pääse varikkoalueelle. Yleisöalueella on tarvittavat 

ravintolapalvelut ja wc. 

Yleisöalueelle järjestetään myös ostotarjouspiste. Ostotarjouksen purun aikana purkualueelle pääsee 

ostotarjouskuitin esittämällä. Purku on kahviorakennuksen luona. 

Katsomoaluetta on laajennettu, joten jokaiselle löytyy varmaan turvallinen alue. Muista vähintään yhden 

(1) metrin turvaväli. 

Toimitsijat 

Aamulla toimitsijoiden tultua rata-alueelle ilmoittautuminen kahvion vanhan myyntiluukun kautta. 

Ilmoittautumisesta saat toimitsijakortin ja ruokaliput – muista allekirjoittaa ilmoittautumisesi.  

Toimitsijoiden oma ruokahuolto on järjestetty kahvion ns. vanhan myyntiluukun kohdalle. Siellä on tarjolla 

kahvi ja ruokailu kilpailun aikana. Tällä vältämme ruuhkaa kahvion puolella. 

Yleisö ja kilpailijat sekä toimitsijat ovat tervetulleita kilpailupaikalle ja 

toivomme että kaikki tulevat terveenä. 

 

 


