EPUA Jääspeedway
18.2.2017
KILPAILIJA INFO
1. Kilpailupaikalle saapuminen
Rata sijaitsee Törnävän urheilukentällä, Huhtalantie 81, 60200 Seinäjoki.
Koordinaatit N62.76184* E022.83403* Kaluston purku tapahtuu
varikolla. Koska varikko on pienehkö, viedään trailerit yms
kuljetuskalusto erilliseen traileri parkkiin joka sijaitsee Sedu:n Törnävän
toimipisteessä osoitteessa Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki, koordinaatit
N62.75867* E022.84351*
2. Aikataulu
Klo 10.00
10.15
10.15
11.30
12.00

n.

15.00

Kilpailutoimisto avataan
Ilmoittautuminen kilpailutomistossa
Katsastus kiertävänä omilla varikkopaikoilla
Ohjaajakokous lähtöalueella
Kuljettajaesittely
Erät 1-5
Tauko n. 10 min
Erät 6-10
Tauko n. 10 min
Erät 11-15
Tauko n. 30 min
Erät 16-21
Tauko n. 10 min
Finaali Legends
Finaali luokka 2
Palkintojenjako välittömästi luokan 2. Finaalin maaliin
tulon jälkeen radalla.

3. Ajotapa
Neljän auton lähdöt periaatteella että kaikki ajavat kaikkia vastaan ja
lähtevät vähintään kerran jokaiselta lähtöpaikalta. Eristä jaetaan pisteitä
seuraavasti: Voittaja - 4 pistettä, toinen - 3 pistettä, kolmas – 2 pistettä,
neljäs – 1 pistettä ja keskeyttäneet 0 pistettä.
Neljä eniten pisteitä kerännyttä ajavat finaalin, jonka maaliin
tulojärjestys on kilpailun tulos.
Kuljettajat valitsevat lähtöpaikkansa finaaliin pistejärjestyksessä.
Varakuljettaja voi kerätä pisteitä viidestä ensimmäisestä ajamastaan
erästä.
Ajokaavio on ilmoitustaululla ja niitä saa kilpailutoimistosta.
Kilpailu pyritään viemään läpi nopealla aikataululla, joten huomioikaa
että olette valmiina lähtöalueella edellisen erän ollessa käynnissä.
4. Kilpailunumerot
Luokka 1 (Legends) ajaa omilla vuosinumeroillaan, kilpailijat huolehtivat
itse numeronsa.
Luokka 2 (SS/RC) kilpailunumerot saa kilpailutoimistosta
ilmoittautumisen yhteydessä. Ovinumerot 2kpl, joissa on ”X-Meal” ja
”Jaskarinkylän maanrakennus” mainokset, sekä yksi kpl tuulilasi numero
(kiinnitetään tuulilasin apukuljettajan puoleiseen yläkulmaan) tulee olla
kiinnitettynä autoa katsastettaessa.
5. Tekniikka
Autoissa tulee olla jäärata säännön mukaiset valot (kaksi huomiovaloa
edessä ja punainen takana). Autot joissa on valmiina valot (esim
ralliautot) hyväksytään omilla valoilla kunhan ne toimivat.
Renkaat tulee olla rallisäännön mukaiset.
Muistakaa myös nykysäännön mukaiset henkilökohtaiset varusteet mm
Hans.
Muistakaa alustasuojat kilpa- ja huoltoautojen alle ja sammutin!!!
AUTOISSA TULEE OLLA VOIMASSAOLEVA
LIIKENNEVAKUUTUS!

TERVETULOA SEINÄJOELLE! JA EKASTA VASEMMALLE….

TIETOA KUULUTTAJALLE
Nro______ NIMI__________________________SEURA_______________
AUTO____________________________________
YHTEISTYÖKUMPPANIT_____________________________________________

SAAVUTUKSET______________________________________________________

MUUTA______________________________________________________________

