KILPAILIJATIEDOTE

Tervetuloa kilpailemaan Honkajoki Oy JM SM EVK, Nuoret, Naiset, EVK -kilpailuun Pesämäen
Moottoriurheilukeskukseen !
Radan osoite on Vanha Maantie 237, 38950 Honkajoki, www.pesamaki.fi
Kilpailu alkaa lauantaina klo 9:00 (lisämääräys 1) ja sunnuntaina klo 10:00
Ilmoittautuneita määräaikaan mennessä 237 kpl. Kaikki hyväksyttiin kilpailuun mukaan.
Mahdolliset muutokset: Sirpa Kangas, 040-5482196 tai s-posti sirpa.kangas@pp1.inet.fi
Muutamia ohjeita ja huomioita tapahtuman järjestelyihin liittyen – luethan tarkasti läpi:
Kilpailijoille jaetaan materiaalit sekä viikonlopun rannekkeet kilpailija + 2 huoltohenkilöä.
Nuortenluokan kuljettajalla huoltaja + 2 huoltohenkilöä. Huoltajien on tultava kuljettajan kanssa samaan
aikaan.Rannekkeet tulee olla kiinnitettynä koko viikonlopun ajan. Huoltohenkilöiden on tultava yhtä aikaa
kilpailupaikalle tai kuljettajan on huolehdittava myöhemmin tuleville rannekkeet lipunmyyntiin.
Muiden mukana tulijoiden on ostettava rannekkeet kilpailutoimistosta perjantaina ja
lipunmyynnistä lauantaina sekä sunnuntaina. Lippujen hinta 20,00 € / pvä
ja viikonlopun lippu 30,00 €. Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi. Ei erillistä varikkolippua.
Tekniikan ja nopeuden päätoimitsijalisenssin 1 omaavat henkilöt, jotka tulevat kilpailijoiden mukana,
saavat rannekkeen kilpailutoimisto perjantaina ja lipunmyynnistä lauantaina sekä sunnuntaina esittämällä
päätoimitsijalisenssin ja henkilöllisyystodistuksen.
Ilmoittautumismaksu 50 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä.
Varikolla on mahdollista yöpyä 50 eur viikonloppu + 10 euroa sähköstä.
Tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä ja maksu kerätään myöhemmin.
Muista pyytää myös huoltoautolappu, jotta pääset varikolle aamuisin takaisin.
Varikkopaikalla pitää olla sääntöjen mukainen nesteitä läpäisemätön suojapeite, myös muista että
huoltoauton alusta vähintään pahvi, sekä öljyvahingon torjuntaan tarkoitettu imeytysmatto. Jokaisella
varikkopaikalla on oltava vähintään yksi sammutin / kilpa-auto, jonka tarkastus on voimassa. Huoltoautoja
1kpl/kilpa-auto.
Varikko täytetään tulojärjestyksessä, ei ennakkovarauksia. Pudonneet ja EVK luokan autot on poistettava
varikolta lauantaina. Varikkopäällikkö Topi Korhonen 0400-512 056.
Park Ferme alue on erikseen lähtölaatalla, yövartio paikalla.
Kilpailijoiden trailerparkki sijaitsee alueelle tultaessa vasemmalla puolelle, ohjaus paikalla.
Varikolle vain huolto- ja kilpa-auto.
Järjestäjän mainos jaetaan ilmoittautuessa. Se tulee kiinnittää kuljettajan oveen ja koko on 100 x 400 mm.
Hitsauspaikka ja ongelmajätteiden paikka on merkitty varikolla erikseen. Avotulen teko on kielletty.
Ilmoitus- ja tulostaulu on varikolla olevan kioskin vieressä. Sieltä löytyvät tiedotteet ja lisämääräykset.
Kilpailija on velvollinen tarkistamaan sieltä kilpailun kulkuun liittyvät asiat.
Kilpailijoiden yhteyshenkilö Päivi Toijala on lähtölaatan vieressä tavattavissa ja hänen puoleen voi kääntyä
kilpailuun liittyvissä asioissa.

