
TIEDOTE 

SELIVAARA GROUP KEVÄT-JM 14.4.2018 

LUOKAT: EVK, YLEINEN, NUORET/NAISET, PAPAT. 

Määräaikaan mennessä ilmoittautui yhteensä 141 kuljettajaa; EVK-luokkaan 31, yleiseen luokkaan 

61, nuorten luokkaan 11, naisten luokkaan 19 ja pappaluokkaan 19 kuljettajaa. Kaikki määräaikaan 

mennessä ilmoittautuneet hyväksyttiin kilpailuun. Lisäksi hyväksytään vielä mahdollisia jälki-

ilmoittautuneita. 

Kilpailun lähtöluettelon laati Timo Pohja. Ajokaaviot laaditaan kilpailupäivänä ja ne ovat nähtävissä 

ilmoitustaululla. Ajojärjestys on EVK, yleinen, nuoret/naiset limittäin ja papat. 

Kilpailutoimisto avataan 14.4.2018 klo 7.00. Puh. 040 322 3931 

Ilmoittautuminen alkaa klo 7.00 ilmoittautumis-/ostotarjouskopilla ja päättyy klo 8.45. Varaa 

ilmoittautumiseen tasaraha. 

Kilpailupaikalla peruutukset ja autonvaihdot tehdään ilmoittautumis- /ostotarjouskioskiin.  

Katsastus lähtölaatalla alkaa klo 7.15 ja päättyy klo 9.00. 

Tuomariston ensimmäinen kokous on klo 9:00 tuomaritornin 1. kerros. 

Kirjallinen ohjaajainfo ja rata-alueen kartta annetaan nuorten luokan kuljettajille ilmoittautumisen 

yhteydessä, muille ohjaajainfo on luettavissa ilmoitustaululla. 

Kilpailualueella ei ole vesipistettä! 

Kaluston purku on varikolla. Isot huoltokalustot (linja-autot, ym.) varikon reuna-alueille. 

Huomioikaa varikon, traileriparkin ja kulkureittien nykyiset sijainnit. Kulku traileriparkkiin takatien 

kautta vanhalle varikolle. Kartassa ja kilpailupaikalla opasteet.  

Varikolla on käytettävä kilpa-autojen alla sääntöjen mukaisesti vähintään kilpa-auton pohjapinta-

alan kokoista nesteitä läpäisemätöntä suojapeitettä. Lisäksi mukana oltava imeytysmatto ja 

sammutin. Jokainen huolehtii varikkopaikkansa siisteydestä. Öljyn keräysastia on varikkoalueella 

karttaan merkityllä paikalla. 

Kilpa-auton mukana alueelle pääsee kilpailija(t) + yksi avustaja/kilpailija. Muilta pääsylippu 10 €. 

JM-rata sijaitsee Valtatie 8:n varrella, Porista Rauman suuntaan n. 13 km. (Porin ja Luvian rajalla, 

opastus Valtatie 8:lta) Osoite on: Raumantie 980, Hangassuo, Pori. 

TERVETULOA HANGASSUOLLE KILPAILEMAAN! 

Satakunnan Urheiluautoilijat Ry. 



OHJAAJAINFO 

Tervetuloa Satakunnan Urheiluautoilijoiden järjestämään Selivaara Group Kevät JM-kilpailuun. 

 

Turvallisuus 

• Sammuttimet on sijoitettu ratatuomaripisteisiin, lähtölaatan läheisyyteen sekä toimiston 

seinälle. 

• Ambulanssi ja paloauto sijaitsevat lähdön välittömässä läheisyydessä. 

• Kaadon jälkeen kuljettajan on mentävä sääntöjen edellyttämään tarkastukseen ambulanssiin. 

Kypärää ja niskatukea ei saa poistaa ennen tarkastusta. Samoin kaatuneen ajoneuvon on käytävä 

kaatokatsastuksessa, jotta sillä voidaan jatkaa kilpailua. 

Ilmoitus- ja tulostaulu 

• Taulu sijaitsee ilmoittautumisrakennuksen lähtölaatan puoleisella seinustalla. 

Radanvalvonta 

• Kilpailunjohtajat johtavat kilpailua johtotornista. 

• Päälippupiste sijaitsee ratatuomaripisteiden 4 ja 5 välissä radan oikealla puolella. 

• Turvalippu sijaitsee johtotornissa ja aputurvalippu lähtölaatalla. 

Korjattu lähtöluettelo 

• Ensimmäisen ajettavan luokan korjattu lähtöluettelo tulee n. klo 9.45 ilmoitustaululle. 

• Muiden luokkien lähtöluettelot julkaistaan ilmoitustaululla kyseistä luokkaa edeltävänä tauolla. 

Ajokaaviot 

• Ajokaaviot julkaistaan samaan aikaan korjatun lähtöluettelon kanssa.  

• Kaikissa lähdöissä ajetaan kaksi (2) kierrosta, finaaleissa kolme (3). 

Maaliin tulo 

• Ruutulipun heilahdettua kilpaileminen lopetetaan ja auto ajetaan rauhassa varikkopaikalle asti. 

• Turhan pysähtelyn välttämiseksi säilytä asemasi letkassa maaliin tulon jälkeen. 

• Turvavyöt ja ovet on pidettävä kiinni varikolle mentäessä. 

• Paluu varikolle ratapiste 2 jälkeen oikealle paluutielle. Nopeusrajoitus 20 km/h paluutiellä ja 

varikolla. Nopeuksia tullaan valvomaan. 

Ostotarjoukset 

• Ostotarjousten vastaanotto alkaa NU/NA-luokan alkaessa. 

• Ostotarjouspaikkana on ilmoittautumiskoppi varikolla. 

 




