ASFALTTI JM 23.10.2021 Klo 10.00
KILPAILIJATIEDOTE

Ilmoittautuneet
Kilpailuun ilmoittautui 95 kuljettajaa. Kaikki hyväksyttiin mukaan kilpailuun.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista.

Kilpailupaikka
Botniaring Jurva, Kauhajoentie 688, Kurikka

Peruutukset
Mikäli et pääse osallistumaan kilapiluun, ilmoita siitä etukäteen puhelimitse numeroon 044
0182698 Ritva Kaukola ja muista myös laittaa kirjallinen peruutusilmoitus sähköposti
osoitteeseen Ritvakaukola@hotmail.com

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
Kilpailutoimisto avataan kilpailupäivänä klo 07.00 jolloin myös ilmoittautuminen alkaa.
Ilmoittautuminen päättyy klo 09.00. Puhelin kilpailutoimistoon on 044 0182698 Ritva
Kaukola.
Huomioithan ilmoittautumiseen tullessasi turvavälit ja käytäthän käsidesiä ennen toimistoon
astumista.

Katsastus
Esikatsastus suoritetaan varikolla erikseen merkityllä alueella. Katsastus alkaa klo 07.00 ja
päättyy klo 09.00. Katsastuksen pääpainoalueina on turvavarusteet. Saavuthan
katsastukseen ajohaalarit päällä, muut varusteet esillä helposti tarkistettavissa.

Pääsyliput
Kilpailuun osallistuvan kuljettajan lisäksi varikolle pääsee yksi avustaja ilman pääsymaksua.
Alle 12-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi vanhempien mukana. Muut mukanaolijat ostavat
pääsylipun 10 euroa.

Tuomariston 1. Kokous
Tuomaristo kokoontuu klo 09.00 toimistorakennuksessa.

Ohjaajakokous
Ohjaajakokouksen info löytyy kitistä.

Lähtötötavan Näyttö
lähtötavan näyttö klo 9.40. Kilpailussa on lippulähetys.

Ajojärjestys ja ajotapa
Ajojärjestys on: Yleinen, EVK/Tuupparit limittäin, nuoret/naiset Limittäin ja seniorit.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulu sijaitsee varikolla.
Ajokaaviot nähtävillä ilmoitustaululla ilmoitusajan päätyttyä ja lähtöluetteloiden
valmistuttua. Alkuerät, karsinnat ja finaalikarsinnat 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.

Varikko
Jokaisen kuljettajan on huolehdittava varikkopaikkansa siisteydestä. Kilpa-autojen alle on
varattava nesteitä läpäisemätön suojapeite joka on vähintään kilpa-auton pohjapinta-alan
kokoinen. Lisäksi kilpailijalla on oltava öljyvahingon torjuntaan tarkoitettu imeytysmatto
vakiovarusteena. Suojapahvit huoltoautojen alla. Tankatessa tankkauskohdan alla
suositellaan käytettävän imeytysmattoa. Jokaisen varikkopaikalla on oltava vähintään yksi
sammutin/Kilpa-auto, jonka tarkastus on voimassa.

Palkinnot
Palkintoina ovat pokaalit ja rahaa. Palkintoluettelo julkaistaan ilmoitustaululla.
Palkintojenjaon jälkeen on Palkittujen käytävä kilpailutoimiston kautta (henkilötunnus)

Huomioitavaa
Tule paikan päälle vain, jos olet terveenä. Huolehdi hygieniasta erityisesti ilmoittautumisen,
myyntipisteiden, ostotarjousten sekä wc-tilojen yhteydessä. Järjestäjä on varannut käsidesiä
em. Paikkoihin.

TERVETULOA ASFALTTI JM KILPAILUUN JURVAAN!
Kilpailunjohtajat Timo Haapaniemi ja Juha Matti Sillanpää

