
BLINGFACTORY JM SM YLEINEN 

2.-3.7.2022 

Tervetuloa kilpailemaan Karstulaan Vallitien Vauhtiradalle, osoite Kuusenjuurentie 50. Jälki-
ilmoittautuminen on mahdollista AKK:n sääntökirjan mukaisesti.  

Kilpailijoille jaetaan materiaali, sekä viikonlopun rannekkeet kilpailija + 2 huoltohenkilöä. 
Rannekkeet tulee olla kiinnitettyinä kilpailualueella liikuttaessa. Ilmoittautumisen yhteydessä 
kuljettajille jaetaan huoltoauto lappu, johon merkataan rekisterinumero. Vain yksi huoltoauto / 
kuljettaja. Ajolupa on voimassa koko viikonlopun ajan.  

Peruutukset puhelimitse Riikka 040-8239439, sähköposti riikka.koskimaa(a)pp.inet.fi.  
Kilpailutoimiston puhelinnumero kilpailupäivinä on 040 8239439.  
Ilmoittautumismaksu 60 €. Varatkaa tasaraha! 

Kilpailun aikana kaikki yhteydenotot kilpailunjohtoon kilpailijoiden yhdyshenkilön kautta!  
Kilpailijoiden yhdyshenkilö Kimmo Mäkinen p. 0400-678519  
 

KILPAILUSSA ON KÄYTÖSSÄ SÄHKÖINEN KUULUTTAJALOMAKE!  

PERJANTAI  

Kilpailutoimisto aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa klo 15:30 

Katsastus alkaa klo 16.00  

Kilpailutoimisto sulkeutuu klo 20 

Katsastus päättyy klo 20:30 

Varikko sulkeutuu ja vartiointi alkaa klo 21:00 

 LAUANTAI  

Varikko aukeaa päättyy klo 07.00 

Ilmoittautuminen jatkuu klo 07:15  

Katsastus jatkuu klo 07:30 

Ilmoittautuminen päättyy klo 09:00  

Katsastus päättyy klo 09:30  

Tuomariston I kokous klo 10:00  

Ohjaajakokous ja lähtötavan näyttö klo 10:40  

Kilpailu alkaa klo 11:00 

Park Ferme alkaa klo 20.00 

Varikko sulkeutuu klo 21.00 

 

 

 



 

SUNNUNTAI  

Varikko aukeaa ja Park Ferme päättyy klo 06:00 

Kilpailutoimisto aukeaa klo 06:15 (jatkavat kilpailijat näyttävät henkilöllisyystodistuksen)  

Tuomariston kokous klo 09:00  

Kilpailu alkaa klo 10:00  

Ohjaajainfo jaetaan kirjallisena ilmoittautumisen yhteydessä kuittausta vastaan. Lähtötavan 
esittely sekä ohjaajakokous lauantaina klo 9:40  

Kilpailijoiden traileriparkki sijaitsee pysäköintialueella radan vieressä, seuraa opasteita.  

Katsastus: 

- Ääntenmittaus esikatsastukseen mennessä. 
- Vapaaehtoinen punnitus esikatsastuksen jälkeen varikolle tultaessa vasemmalla 
- Katsastuksen painopistealueet ovat kuljettajan turvavarusteet ja korin ruostevauriot 
- Huomioi myös Pääkatsastajan tiedote 2022 
- Järjestäthän ajovarusteet niin, että niiden merkinnät ovat helposti tarkastettavissa 

Järjestäjän ovimainoksen koko on 30cm x 50 cm ja se tulee olla kiinnitettynä katsastuksessa.  

Varikkopaikalla pitää olla sääntökirjan mukainen nesteitä läpäisemätön suojapeite, sekä 
öljyvahingon torjuntaan tarkoitettu imeytysmatto. Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään 
yksi sammutin/kilpa-auto, jonka tarkastus on voimassa.  

Avotulen teko, tulitöiden teko ja grillien käyttö varikolla on ehdottomasti kielletty. Hitsauspaikka 
on merkitty varikolla. Tupakointialueet on merkitty kilpailualueella kyltein.  

Ongelmajätteet, öljy ja muu vastaava viedään niille merkittyyn paikkaan. Metallijäte ja muu 
palamaton materiaali jätetään jäteastioiden viereen.  

Autot, joilla ajetaan sunnuntaina, siirretään Park Fermeen omalle varikkopaikalle yöksi. Autot, 
jotka tippuvat lauantaina on vietävä pois varikolta lauantai-iltana.  

ALUEELLA EI OLE MAHDOLLISTA YÖPYÄ!  

Varikko suljetaan perjantaina ja lauantaina klo 21:00, alueella yövartiointi.  

 

TERVETULOA BLINGFACTORY JM SM KILPAILUUN KARSTULAAN! 


