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Määräaikaan mennessä kilpailuun tuli ilmoittautuneita: 

 

 

Yleinen luokka   49 kpl 

Nuorten luokka   10 kpl 

Naisten luokka   10 kpl 

Etuveto/kardaani luokka   43 kpl 

Seniori luokka   16 kpl 

 

 

Ajojärjestys: Yleinen, Nuoret, Naiset, Etuveto/Kardaani, Seniorit. Huom. Nuoret ja Naiset 

ajetaan limittäin, joten samalla autolla kilpaileminen ei ole mahdollista näissä luokissa. 

Kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet hyväksyttiin kilpailuun mukaan ja karsintaa ei 

jouduttu suorittamaan, joten jälki-ilmoittautumiseen on sääntökirjan mukaisesti mahdollista.  

 

 

Oulussa 28.8.2018 

 

 

Jari Suokas   Keijo Pelkonen 

Kilpailunjohtaja  Apulaiskilpailunjohtaja 

 

 

Katsastusaikataulu: HUOM. Kilpailu alkaa klo. 10.30 → Katsastus päättyy klo 09.30. 

 

Klo 07.30 - 08.45: OUA, OMU, Scuderia Palas, LakUA, OFK-125, RaaUA 

Klo 08.45 – 09.30: muut seurat 

 

Katsastusaikataulua on ehdottomasti noudatettava. 

 

Katsastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota roiskeläppiin ja korin ruostevaurioihin. 

Kunnolliset roiskeläpät säästävät kaikilta tuulilaseja, ja terveiden korien merkitystä 

turvallisuuden kannalta ei tarvitse varmaankaan erikseen selittää. Katsastuksen 

nopeuttamiseksi järjestäthän ajovarusteet siten, että niiden merkinnät on helppo tarkistaa. 

 

Varikkopaikalla kilpa-autojen alla on oltava sääntökirjan mukainen (autoa isompi) 

nesteitä läpäisemätön suojapeite, jonka tulee olla ehyt. Tämän lisäksi kilpa-auton ollessa 

varikolla, sen alla tulee olla imeytysmatto koko kilpailun ajan. Tankatessa imeytysmatolla 

on varmistettava, ettei polttoainetta pääse valumaan maahan. Lisäksi jokaisen kilpailijan 

varikkopaikalla tulee olla sääntökirjan mukaisesti vähintään 6 kg sammutin.  

ASIAA TARKKAILLAAN JA SANKTIOIDAAN TARVITTAESSA.  

 

Kilpailussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kuljettajien ajotapaan, joten 

”peräänajoasenteen” voi jättää jo aamulla kotiin.  

Kolahduksesta heilahtaa musta-valkoinen lippu ja jos kovemmin törmää tai selvästi 

peräänajosta hyötyy, niin joutuu musta lipun kanssa katsomoon. Vastaavasti myös 



kiilaamista pidetään silmällä ja lippu heiluu myös tästä jos kilpailijat antavat siihen aihetta. 

Kannattaa lukea ajotavasta lisää kilpailupaikan ilmoitustaululta. 

Kilpailutoimiston puhelinnumero on 050 – 4384 245. Kilpailutoimisto ja ilmoittautuminen klo 

07.30 – 09.25 varikon laidalla olevassa työmaakopissa. Ilmoittautumisen päätyttyä 

kilpailutoimisto siirtyy tuomaritorniin. Varaathan ilmoittautumista varten tasarahan 35€. Vuoden 

2018 sääntöjen mukaan myös JM-luokan autoilla tulee olla liikennevakuutus. 

Vakuutuksesta on esitettävä todistus ilmoittautumisen yhteydessä. Yhtä kilpailijaa kohden 

kilpailualueelle päästetään kuljettajan mukana maksutta yksi henkilö. 

 

Kilpailupaikkana OuluZone Moottoriurheilukeskuksen JM-rata. Rata sijaitsee Kiimingistä n. 15 

km VT 20:ä Kuusamoon päin. Opastus VT 20:ltä.  

 

Tervetuloa kilpailemaan ! 

Yhteistyössä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kuuluttajatietolomake 

 
     Luokka: ____________

      

 

 
Kilpailijan nimi: ____________________________ Kilpailunumero: ______ 

 

Seura: _____________________________________________________________ 

 

Auto: _____________________________________________________________ 

 

Ammatti: _________________________________  Ikä: ____________________ 

 

Kotipaikka: ________________________________________________________ 

 

Tukijat:  

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Saavutukset: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

Palauta ilmoittautumisen yhteydessä tai kilpailutoimistoon klo. 10.00 

mennessä. Kilpailutoimisto tuomaritornin 1.krs klo. 9.40 -> 

 

Täytä selvällä käsialalla kiitos !! 


