Kalajoki Road Racing MK/UA ry

JM-KALAJOKI la 18.9.2021 klo 10.00
KILPAILIJATIEDOTE / OHJAAJAINFO
Kilpailupaikka ja saapuminen
Kilpailupaikan osoite on Isokalliontie, Kalajoki. Opastus valtatieltä 8 Kalajoen keskustan ja
Hiekkasärkkien matkailukeskuksen väliltä. Saavuttaessa Kalajoelle valtatien 27 suunnasta
käännytään T-risteyksestä vasempaan valtatielle 8. Valtatien 8 varressa ennakkomerkit ja virallinen
tieopaste ”Moottoriurheilukeskus” molemmin puolin ennen risteystä.
Kilpailutiedot
Kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet 154 kilpailijaa hyväksyttiin mukaan kilpailuun:
yleinen 50, nuoret 16, naiset 16, EVK 25, tuupparit 35 ja seniorit 12 kuljettajaa.
Peruutukset
Mikäli et pääse osallistumaan kilpailuun, ILMOITA siitä ennen kilpailupäivää sähköpostilla
miia.himanka@kalajoki.fi ja kilpailupäivänä numeroon 0500 367 270 / Auli Rautiainen.
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
Ilmoittautuminen kilpailutoimiston ensimmäisessä kerroksessa klo 7.15 - 8.45. Kilpailutoimistoon
otetaan kerrallaan 2-3 ilmoittautujaa (nuorten luokan kuljettajan mukana tulee olla huoltaja).
Paikalla olevien toimitsijoiden ohjeita on noudatettava.
Huomioithan ilmoittautumiseen tullessasi turvavälit ja käytäthän käsidesiä ennen toimistoon
astumista. Käsidesi on saatavilla kilpailutoimiston oven ulkopuolella. Kilpailutoimisto siirtyy kilpailun
ajaksi rakennuksen toiseen kerrokseen. Kilpailutoimiston puhelinnumero kilpailupäivänä on
0500 367 270.
Katsastus
Katsastus lähtölaatalla klo 7.30 – 8.55. Katsastuksen painopistealueita ovat korin ruostevauriot,
tankin kiinnitys ja ulkopuolisen päävirtakatkaisimen toiminta. Järjestäthän ajovarusteet niin, että
niiden hyväksymismerkinnät on luettavissa helposti.
Pääsyliput
Kilpailuihin osallistuvan kuljettajan lisäksi varikolle pääsee yksi avustaja ilman pääsymaksua. Alle 12vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi vanhemman mukana. Muut mukanaolijat ostavat pääsylipun 10 €.
Osallistujamaksut
Osallistujamaksut kaikissa luokissa 40 euroa/kilpailija. Maksu peritään ilmoittautumisen yhteydessä.
Huom. varaa tasaraha maksua varten!
Kuljettajatietolomakkeet
Käytössä on sähköinen kuljettajatietolomake, jonka pääsee täyttämään kirjautumalla jokkis.netin
sivustolle.
Tuomariston 1. kokous
Tuomaristo kokoontuu klo 9.15 kilpailutoimiston ensimmäisessä kerroksessa.

Lähtötavan näyttö
Lähtötavan näyttö klo 9.45 lähtölaatalla. Kilpailussa on valolähetys.
Ajojärjestys ja ajotapa
Ajojärjestys on yleinen, nuoret/naiset limittäin, EVK/tuupparit limittäin ja seniorit. Kilpailunjohdon
erityistarkkailussa on ajo keltaisten lippujen vaikutusalueella sekä kaikki sääntöjen vastainen ajo.
Kilpailu ajetaan pudotus- tai pisteajona. Ajokaavio on nähtävillä varikkotaululla. Alkuerät, karsinnat
ja finaalikarsinta ajetaan kahdella kierroksella ja finaalit kolmella kierroksella. Jäljellä olevat
kierrokset näytetään maalin kohdalla. Mikäli kilpailija ei voi jatkaa kilpailua, on siitä ilmoitettava
välittömästi kilpailun sihteerille. Kilpailijan on saavuttava hyvissä ajoin lähtöalueelle, ketään ei
odoteta viivalle.
Turvallisuus
Kilpailupaikalla on palokunta, ambulanssi sekä EA-ryhmä. Sammutuspisteet ovat varikolla, lähdössä
ja lippupisteissä. Kaadon jälkeen on keskeytettävä välittömästi ja käytävä tarkastuksilla
ambulanssissa. Mikäli kaadat, muista pitää kypärä ja niskatuki paikoillaan ennen tarkastusta!
Varikko
Jokaisen kuljettajan on huolehdittava varikkopaikkansa siisteydestä. Kilpa-autojen alle on varattava
nestettä läpäisemätön vähintään auton kokoinen suojapeite ja öljyvuotojen varalta imeytysmatto.
Jäteöljyt ja muut ongelmajätteet hoidetaan niille varattuun keräyskatokseen. Omat roskat siivotaan.
Varikolla noudatetaan myös varikkopäällikön mahdollisesti antamia ohjeita. Muista sammutin!
Ostotarjoukset
Ostotarjousten jättöaika alkaa erikseen kuulutuksella ilmoitettavana ajankohtana kilpailutoimiston
ensimmäisessä kerroksessa. Muistathan myös ostotarjouksiin tullessasi noudattaa turvavälejä sekä
desinfioida kätesi. Varaa myös ostotarjouksiin mukaan tasaraha. Ostotarjousten jättöaika päättyy 15
minuutin kuluttua senioriluokan voittajan maaliintulosta. Vastalauseaika on 15 minuuttia tulosten
julkaisemisesta varikkotaululla.
Palkinnot
Kunkin luokan A-finalisteille pokaalit sekä tavarapalkinto tai lahjakortti. Palkintoluettelo julkaistaan
ilmoitustaululla.
Huomioitavaa
Tule paikan päälle vain, jos olet terveenä. Huolehdi hygieniasta erityisesti ilmoittautumisen,
myyntipisteiden, ostotarjousten sekä wc-tilojen yhteydessä. Järjestäjä on varannut käsidesiä em.
paikkoihin.
Ruokailu ja grillit
Safaritalon lihakeittolounasta on myynnissä varikolla hintaan 5 € rajoitetun ajan n. klo 11.30 alkaen.
Moottorikerhon omat grillikioskipisteet palvelevat varikolla ja yleisökatsomon läheisyydessä.
Yhteystiedot
Kilpailutoimisto ja yhteyshenkilö ennen kilpailupäivää Miia Himanka, puh. 044 4691 246.
Kilpailutoimisto ja yhteyshenkilö kilpailupäivänä Auli Rautiainen, puh. 0500 367 270.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KILPAILEMAAN KALAJOELLE!
Jarkko Saastamoinen, kilpailunjohtaja

Asko Hartikainen, KRRMK/UA puheenjohtaja

