
Kilpailijatiedote 23 – 24.06.2017 Kassun Juhannus-JM 

Tervetuloa Poriin, Hangassuon JM-radalle. 

Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 304 kilpailijaa 

Jm-Yleinen  104  EVK-Yleinen  69 

Jm-Nuoret  25   EVK-Nuoret  17 

Jm-Naiset  33   EVK-Naiset  21 

Jm-Seniorit  35 

Kaikki hyväksyttiin ja lähtöluettelo laadittiin 20.06.2017. 

ILMOITTAUTUMINEN 

23.06.2017  klo 07:45 – 09:45 

24.06.2017  klo 07:45 – 08:45 

Olethan ajoissa paikalla. Lauantaina 24.06. ajavien kuljettajien on myös mahdollista ilmoittautua 
perjantaina klo 14:00 saakka. Kuitenkin perjantaina ilmoittautuneiden ja lauantaina ajavien kuljettajien on 
käytävä tunnistautumassa la-aamuna.  

Ilmoittautumisen yhteydessä näytettävä voimassa oleva vakuutusote. 

Ilmoittautumismaksu 30€/kilpailija/luokka ja mukavaa olisi tasarahalla maksaminen. 

KATSASTUS 

23.06.2017 alkaa 08:00 ja päättyy 10:00 

24.06.2017 alkaa 08:00 ja päättyy 09:00 

Lauantaina jatkavien kilpailijoiden autot katsastetaan park fermessä varikon sulkemisen jälkeen ja 
mahdolliset korjauskehoitukset jätetään kilpa-auton penkille. 

Park ferme sijaitsee lähtölaatan läheisyydessä, ambulanssi/paloauton paikalla. Aikataulussa varikon 
sulkeutuminen. 

Kilpailu alkaa pe 23.06. klo 11:00 ja la 24.06.2017 klo 10:00 

Perjantaina 23.06 ajetaan EVK-sarjan osakilpailu nuorten, naisten ja yleisen luokan lähdöillä sekä JM-
Naisten lähdöt. 

Lauantaina 24.06.2017 ajetaan JM- Nuoret, -Yleinen ja -Seniorit 

Kilpailutoimisto 

Kilpailutoimisto sijaitsee varikolla ja Sinikka Tommilan tavoittaa numerosta 0443 662307 ennen kilpailua 
(miel. 16:00 jälkeen) ja kilpailuissa puhelin numerosta 0443 662307. Sähköposti nooruamk@gmail.com 

mailto:nooruamk@gmail.com


ottaa vastaan viestejä joita haluat lähettää ja sinne samaiseen osoitteeseen myös mahdolliset peruutukset 
kirjallisena, kiitos. 

Radan sijainti 

Hangassuon JM-rata sijaitsee Valtatie 8 varrella, Porista Rauman suuntaan n. 10 km. (Porin ja Luvia rajalla). 
Opastus Valtatie 8:lta. Osoite on Raumantie 980, Hangassuo, Pori 

Rata ja varikko 

Radan pituus on n. 950m ja osin sorapäällystettä ja osin asfaltoitu. Varikkoalue on sorapäällystettä. 
Muistathan SK 2017 mukaiset alustasuojat kilpurille ja huoltoautolle. Muista myös sääntöjen mukainen 
sammutin. 

Saapuminen kilpailupaikalle 

Tullessasi kilpailupaikalle, autojen purku tapahtuu varikkoalueella ja trailerit viedään niille osoitetuille 
paikoille.  Isot huoltokalustot (linja-autot ym.) varikon reuna-alueille. 

Kilpailuun osallistuvan kilpailijan lisäksi yhdellä avustajalla on ilmainen sisäänpääsy ja rannekkeet jaetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Muilta perimme 15€ tai 10€ hintaisen pääsylipun. Myös peruutuksen tuovat 
maksavat 15€ tai 10€ riippuen onko 2 tai 1 päivän lippu. 

 

Mikäli löytyy kysyttävää, ota yhteyttä. 

Taito Tommila 0400 803643 tai Sinikka Tommila 0443 803643 (miel klo 16:00 jälkeen) 

 

 

 

 

 


