
 

 

                                           2.6.2019 
                                                                            TIETOA JOUKKUEILLE – 1 

 
 

JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT 
 

Julkaistaan 15.5 jälkeen 
 
VARIKKO 

Joukkueen varikkotila on leveydeltään 5m x ilmoitettu kuljettajamäärä + n 3m lisätila. 
Joukkueen kilpa- ja huoltoautot tulee mahtua kyseiselle alueelle. 
Jos joukkueelle tulee isompia huoltoautoja (l-autot/kuorma-autot, pidemmät huolto-autot 
ymv), tulee siitä ilmoittaa 21.5 mennessä sähköpostiin; emppu.tuominen@phnet.fi  
Jos toiveita sijoittua jonkin joukkueen kanssa lähekkäin, toiveet yo. sähköpostiin myös. 
Ne joukkueet joilla isompia huolto-autoja sijoitetaan varikon laidoille. 
Varikkokartta julkaistaan viimeistään 27.5. 
 
Viranomaismääräyksistä johtuen tulityöt varikkopaikoilla on kielletty! 
Grillaaminen sähkö- tai kaasugrillillä sallittu. 
Varikolle tulee tulityöpaikka  - josta saa palveluna hitsauspalveluita. 
 

RANNEKKEET + AJOLUVAT 
 

Joukkueelle toimitetaan rannekkeita 4 kpl +  1 ajolupa x ilmoitettu kuljettajamäärä. 

Lisä-ajolupia ei saa! Eli yhtä kilpa-autoa kohden yksi huolto-auto. Muut autot sijoitettava p-
alueelle. 
 
Joukkue voi ostaa lisää rannekkeita á 7€ kpl. Tilaus tulee tehdä viimeistään 21.5 
sähköpostiin: kph.virtanen@gmail.com   
 
Tilatut rannekkeet maksetaan samalle tilille kuin ilmoittautuminen, viitetiedoksi joukkueen 
nimi/rannekkeet. Ajoluvat ja rannekkeet toimitetaan postitse joukkueenjohtajan 
osoitteeseen.  
Rannekkeet tulee olla kiinnitettyinä ja ajoluvat esillä alueelle saavuttaessa / kilpailun ajan. 
 
 

KATSASTUS 
Katsastus  on mahdollista lauantaina 1.6 kun siihen ilmoittaudutaan etukäteen, montako 
autoa katsastetaan. Katsastusaikataulu La  on noin 15:00 – 17:00. 
Lauantain katsastukseen ilmoittautumiset sähköpostitse; emppu.tuominen@phnet.fi , 21.5 
mennessä. Paluupostissa tulee ohjeistus lauantain katsastukseen. 
Autoja voi siis tuoda varikolle jo lauantaina, omalle varikkopaikalle – alue on vartioitu. 
Joukkueenjohtajat velvoitetaan opastamaan lauantaina saapuvia varikkopaikasta! 
Kilpailun (sunnuntain) ilmoittautumis- ja katsastusaikataulu (joukkueinfo) julkaistaan 27.5. 
Ilmoittautumis- ja katsastusaikataulu määräytyy joukkueen kotipaikan mukaan, ja sen 
etäisyys kilpailupaikkaan on määräävä. 
 

JOUKKUEIDEN MATERIAALIT 
 

Joukkueiden kilpailussa tarvitsema muu materiaali julkaistaan kilpailun ilmoitustaululla 
kilpailuviikolla, josta joukkueet ovat ne velvollisia itsellensä hankkimaan. 
Ne toimitetaan myös sähköpostilla joukkueen ilmoittamaan osoitteeseen. 
 

Kilpailun ilmoitustaulu: http://www.jokkis.net/kukko19/index.php 
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MAJOITUS  

Tarjoamme  majoitusta  Classic Liigaan osallistuville: Ajankohta:  1.-2.6.2019 

1-hengen huone: 70 eur/vrk 2-hengen huone: 84 eur/vrk 3-hengen huone 120eur/vrk.  

Hintaan sisältyy aamiainen ja auton pysäköinti veloituksetta hotellin autotallissa tai sisäpihalla, huom 

paikkoja rajoitetusti. Kadulla myös hyvin ilmaista pysäköintitilaa viikonloppuisin 

Varaustunnus: Classic Liiga 

Tee varaus: grand@avainhotellit.fi tai 03 54400 – Hämeenkatu 4 – 15110 Lahti 

Tervetuloa! -  https://www.avainhotellit.fi/grand/ 

 
Muita vaihtoehtoja:  
http://visitlahti.fi/majoitus  
 
  
Päijät-Hämeen UA 
CLASSIC LIIGA 2019  
 
Kilpailunjohtaja Tapio Tuominen 040-5950 754 - operatiivinen 
emppu.tuominen@phnet.fi  
 
Kilpailunjohtaja Jouni Ikävalko 0440-245 709 - järjestelyt 
jouni.ikavalko@phnet.fi  
 
Kilpailusihteeri Kati Virtanen  044-5866 963 – kilpailutoimisto 
kph.virtanen@gmail.com  

 

ELI 
 

 21.5 mennessä  
 
 -  Ilmoitettava Isot/pitkät huoltoautot 
 -  Tilattava lisärannekkeet 
 -  Ilmoittauduttava lauantain katsastukseen (määrät) 
  

 27.5 Julkaistaan 
 
 Joukkueinfo/katsastusaikataulu sunnuntaille 
 Varikkokartta 
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