AKAA SM JÄÄRATA 5-6.2.2022 TOIJALAN SATAMA OHJAAJAINFO JA -KOKOUS
1. Yleistä
Akaan Moottorimiehet Ry on sitoutunut järjestämään vallitsevassa koronatilanteessa jääradan
SM-kilpailut vastuullisesti. Jokaisen paikallaolijan tulee ottaa vastuu omasta käytöksestään
kilpailupaikalla ja noudattaa voimassa olevia viranomais- ja kilpailun järjestäjän ohjeistuksia. Tällä
tavoin voimme varmistaa terveysturvallisen kilpailuviikonlopun meille kaikille. Kasvomaskin käyttöä
suositellaan poistuessasi omalta varikkopaikaltasi, huolehdi käsihygieniasta ja noudata turvavälejä.
Kaikkea ylimääräistä liikkumista varikkoalueella tulee välttää.
Kilpailija vastaa tiiminsä jäsenten käytöksestä, järjestäjä voi sulkea sääntöjä rikkoneen tiimin
kuljettajan kilpailusta.
MIKÄLI TUNNET LIEVIÄKIN KORONAVIRUKSEEN VIITTAAVIA OIREITA, NIIN ÄLÄ TULE
KILPAILUPAIKALLE.
2. Saapuminen kilpailupaikalle ja varikko
Kilpailupaikka sijaitsee Akaassa, Toijalan satamassa välittömässä Tampere-Helsinki moottoritien
läheisyydessä. Osoite Satamatie 290, 37800, Akaa. Varikolle kulku on järjestetty aivan satamatien päästä.
Opasteet Akaaseen saavuttaessa Toijalan ABC moottoritierampista suuntaan satama.
Maksutta alueelle pääsee kuljettaja ja kaksi (2) avustajaa, muut maksavat pääsylipun alueelle 20€/päivä tai
2 päivän lippu 30€. Kuljettaja saa pääsylippurannekkeet kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä.
Varikko on sijoitettu jäälle, mikäli olet tulossa paikan päälle kuorma- tai linja-autolla
ilmoita siitä etukäteen varikkopäällikölle (K-P Koivisto) puh.0400 832 914. Raskas kalusto ohjataan
tarvittaessa erilliselle varikkopaikalle, joka sijaitsee maalla. Varikko avataan lauantaina 5.2 ja
sunnuntaina 6.2 klo.07:00, kalusto sijoitetaan varikolle kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden
mukaan. Trailerit ohjataan kilpailupaikan vieressä olevalle alueelle. Varikolla ei ole saatavilla sähköä,
varatkaa agrekaatit mukaan.
3. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa satamassa (seuraa opasteita) ilmoittautumisajan jälkeen
kilpailutoimisto siirtyy varikkoalueella sijaitsevaan linja-autoon. Ilmoittautua voi molempina kilpailupäivinä
klo. 08:15 – 09:45. Jonotettaessa noudatetaan turvavälejä ja kasvomaskien käyttöä suositellaan.
Mikäli osallistumismaksu on maksettu ilmoittautumisen jälkeen, niin pyydämme esittämään kuitin
maksusta ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailupaikalla maksutapana käy myös käteinen sekä pankkikortti.
4. Ohjaajakokous
Vallitsevan Koronatilanteen vuoksi tämä info korvaa ohjaajakokouksen. Kilpailun johto kiinnittää
huomiota rata-ajon sääntöjen valvontaan. Lähtötapana valolähtö ja lähtötavan näyttö on molempien
kilpailupäivien aamuna. Ratatuomaripisteissä on käytössä valonäytöt ja mahdollisissa ongelmatilanteissa
käytetään 2 lippujärjestelmää. Kilpailussa noudatetaan jäärata-ajon SM-sarjasääntöjä 2022.

5. Ilmoitustaulu
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee lähtölaatan läheisyydessä.
6. Katsastus
Esikatsastus tapahtuu lähtölaatalla kilpailupäivinä klo 08:30 – 10:00. Katsastukseen
osallistuu ainoastaan yksi tiimin jäsen. Painopistealueena esikatsastuksessa tarkastetaan kaikkien
kilpailuun osallistuvien autojen ajo- ja takasumuvalojen sääntöjenmukaisuus. Tutustu Jääradan SM
2022 sääntökirja
7. Lähtötavan näyttö
Lähtötavan näyttö klo 10:25.
8. Vastuut ja varaukset
Jokainen kilpailija ottaa osaa harjoittelu- ja kilpailutapahtumiin omalla vastuulla. Järjestäjä ei vastaa
mistään vahingosta, joka saattaa koitua kilpailijalle itselleen tai hänen kalustolleen tai jonka hän
aiheuttaa toiselle henkilölle tai toisen omaisuudelle. Kilpailija on vastuussa siitä, että hän ja hänen
avustajansa sekä tiimin jäsenet tuntevat autourheilun kansalliset määräykset, nopeuden laji- ja
kilpailusäännöt, oman luokkansa sarjasäännöt sekä kilpailun säännöt, tämän kilpailuinfon ja
mahdollisesti myöhemmin jaettavat lisämääräykset sekä noudattavat niitä. Järjestäjä on oikeutettu
siirtämään, perumaan tai keskeyttämään kilpailun, mikäli olosuhteet tai turvallisuus niin vaatii.
Järjestäjä varaa oikeuden myös mahdolliseen luokkien yhdistämiseen kokonaan tai osittain mikäli
siihen on olosuhteiden, turvallisuuden tai muun syyn takia ryhdyttävä.
9. Tankkauspaikka
Tankkaus on sallittu ainoastaan sille varatulla paikalla varikolla, omilla varikkopaikoilla ei ole
sallittua tankata.
10. Lämmittelyrata
Lämmittelyrata sijaitsee varikon reuna-alueella, jokainen kilpailija huolehtii ajovarusteiden
säännönmukaisuudesta myös lämmittelyradalla. Lämmittelyradalla noudatetaan malttia ja varovaisuutta.
11. Palkinnot
Luokittain palkitaan viisi parasta, palkittavilla kuljettajilla tulee olla ajohaalarit päällä palkintojen
jaossa.
TERVETULOA KILPAILEMAAN AKAASEEN!

