JM Talvimestaruus 2017
25.3 -26.3.2017
Rovaniemi

KILPAILIJATIEDOTE
Määräaikaan 19.3.2017 klo 23.59 mennessä kilpailuun ilmoittautui:
Luokka
EVK
Nuoret
Naiset
Yleinen
Seniorit

Ilmoittautuneet
42
37
31
108
41

Kaikissa luokissa oli ilmoittautuneita 259 kpl.
Kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet hyväksyttiin mukaan kilpailuun.

Kilpailupaikka

Kilpailupaikka sijaitsee valtatie 4:n varrella, Rovaniemen
keskustan läheisyydessä etelään päin, Kuolajoen jäällä.
Kulku jäälle ja kilpailualueelle on ABC kylmäaseman
kohdalla.
Opasteet kilpailupaikalle valtieltä 4 (Kemi-RovaniemiSodankylä), tieltä 78 (Ranua-Rovaniemi) ja tieltä 79
(Kittilä-Rovaniemi).
Valtatiellä 4 kilpailupaikan läheisyydessä on viikonlopun
ajan 60 km/h rajoitus.

Kilpailutoimisto

Avataan lauantaina klo 07.30 ja sunnuntain klo 07.00.
Puhelinnumero toimistoon on 040 7160108.

Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset otetaan vastaan kopissa varikon laidalla.
Ilmoittautuminen päättyy lauantaina klo 09.45 ja
sunnuntaina klo 08.45.

Peruutukset

Toimitetaan kilpailutoimistoon kirjallisena lauantaina klo
09.45 mennessä ja sunnuntaina klo 08.45 mennessä.
Perumisen voi myös toimittaa sähköpostiin
elise.haro@gmail.com.

Osanottajamaksu

30 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Katsastus

Lähdön keräily- ja lähtöalueella.
Perjantaina on mahdollisuus vapaehtoiseen
katsastukseen klo 17.00 – 19.00 välisenä aikana.
Kilpailijat jotka ovat katsastaneet autonsa perjantaina
vapaehtoisessa katsastuksessa saavat materiaalinsa
lauantaiaamuna ilmoittautumisen yhteydessä.
Lauantaina klo 08.00 – 10.00 välisenä aikana ja
sunnuntaina klo 07.30 – 09.00 välisenä aikana.
Sunnuntaina on normaalikatsastus myös lauantaina
katsastetuille autoille.
Katsastuksessa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja
ruostevaurioihin.
Muistakaa rengassääntö.

Tuomaristo

Tuomariston ensimmäinen kokous on lauantaina klo
10.15 ja sunnuntaina klo 09.15.

Ajojärjestys

Lauantaina klo 11 alkaen EVK-Nuoret-Naiset
Sunnuntaina klo 10 alkaen Yleinen-Seniorit

Pääsyliput

Kuljettajat saavat lippunsa ilmoittautumisen yhteydessä,
samalla luovutetaan huoltohenkilönranneke (1 per
kuljettaja.) Muuta maksavat pääsylipun (10 € / pv)

Varikkopaikat

Varikkopaikat ovat vapaasti valittavissa, kuitenkin niin
että tilaa käytetään sopuisan tehokkaasti hyväksi.
Jokaiselta varikkopaikalta on löydyttävä
öljynimeytysmatto ja sammutin. Kilpa-auton alla tulee
olla sääntöjen mukainen suoja (esim. pressu renkaiden

välissä koko auton mitalta) sekä huolto-auton alla tulee
olla suojapahvi.
Huom! Varikolle saa viedä vain yhden huoltoauton kilpaautoa kohden. Ylimääräiset autot varikolta tullaan
siirrättämään/siirtämään pois.
Raskaskalusto

Raskaalla huoltokalustolla (linja-auto, kuorma-auto)
kilpailualueelle saapuvia pyydetään ilmoittamaan
ennakkoon tulostaan varikkopäällikölle Jari Lindille
(p. 040 7535361) tilan varaamista varten.
Osoitettu varikkopaikka on ehdottomasti noudatettava.

Parc Fermé

Parc fermé omalla varikkopaikalla. Varikolla on vartiointi
läpi yön. Lauantaina varikko suljetaan klo 21.00 ja
aukaistaan sunnuntaina klo 06.30.
Kilpa-autot, jolla ei sunnuntaina ajeta, tulee trailereineen
viedä kokonaan pois kilpailualueelta lauantain kilpailun
päätyttyä.

Muuta

Muistakaa että siirrytään kesäaikaan ko viikonloppuna!

ROVANIEMEN URHEILUAUTOILJAT TOIVOTTAA
KAIKKI TERVETULLEEKSI KILPAILEMAAN
TALVIMESTARUUKSISTA ROVANIEMELLE!

