TIEDOTE 12.4.2022
22. KUPLA-Kuhmut 16.-17.4.2022
Kilpailu alkaa lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 10.00
Määräaikaan mennessä lauantaina ajettavaan kilpailuun ilmoittautui nuorten luokkaan 37 , naisten
luokkaan 60 ja KUPLA-luokkaan 109 kilpailijaa. Sunnuntaina ajettavaan kilpailuun ilmoittautui
senioriluokkaan 53 ja yleiseen luokkaan 135 kilpailijaa. Kaikki määräaikaan mennessä
ilmoittautuneet hyväksyttiin mukaan. Ilmoittautuneita yhteensä 394.
Tuomariston puheenjohtajana on Harri Sihvola.
Kilpailutoimisto avataan lauantaina 16.4.2022 klo 7.45 ja sunnuntaina 17.4.2022 klo 7.15.
Kilpailutoimiston puhelinnumero on 040-7603 179.
Ilmoittautuminen ostotarjousrakennuksessa lauantaina 16.4.2022 klo 7.45 – 9.25 ja sunnuntaina
17.4.2022 klo 7.15-8.40. Tosite voimassaolevasta vakuutuksesta esitetään ilmoittautumisen
yhteydessä. Peruutukset s-postilla virve.makipaa@netti.fi.
Katsastus lauantaina klo 8.00 – 9.40 ja sunnuntaina klo 7.30 – 8.55. Autoille on vapaaehtoinen
punnitus. Tule katsastukseen riittävän ajoissa ennen katsastusajan päättymistä ajovarusteet
päällä.
Ohjaajainfo annetaan kirjallisena nuorille ilmoittautumisen yhteydessä kuittausta vastaan.
Muut kilpailijat lukevat infon ilmoitustaululta.
Ajokaaviot ovat nähtävissä ilmoitustaululla kilpailupäivänä.
Kumpanakin päivänä mukana oleville kilpa-autoille on park ferme omalla varikkopaikalla lauantain
ja sunnuntain väliseksi ajaksi. Vain lauantaina kilpailevat autot pitää poistaa varikolta klo 20
mennessä.
Kilpa-autojen alle sääntöjen mukainen suojaus öljyvuotojen varalle (suojapeite, öljynimeytysmatto). Huom! Suojaus myös huoltoautojen alle. Lisäksi varikkopaikalla tulee olla sääntöjen
mukainen tulensammutin. Säilytä palavat nesteet huoltoautossa.
Varikolla on vesisäiliöissä vettä kilpa-autoja varten. Ei juomakelpoista.
Ajakaa isot huoltoautot varikon takareunalle, että kaikilla on hyvä näkyvyys lähdön keräilytaululle.
Kilpa-auton/kilpailijan mukana on ilmainen sisäänpääsy molempina päivänä kuljettajalle sekä
yhdelle huoltohenkilölle. Kilpailijat, jotka ajavat vain lauantaina ajavat autonsa sunnuntaina
yleisöparkkiin. Pääsylippujen hinta on sekä lauantaina että sunnuntaina 10 €. Alle 12-v ilmaiseksi.
Osanottomaksu 30 € /nuoret/kuljettaja ja muut luokat 50 € / kuljettaja.
Tuomariston ensimmäiset kokoukset ovat kilpailukeskuksessa lauantaina klo 10.00 ja
sunnuntaina klo 9.15.
Rata-alueelle os. Moottorikuja 40 (ent. Ronkantie 138) opastus valtatie 2:lta.
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen
tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään
sairastumiseen viittaavia oireita.

Kiitos teille kaikille kisaan ilmoittautuneille.
TERVETULOA KOKEMÄELLE RISTEN RADALLE!
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