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SORAKUNKKU XXVII - ajetaan lauantaina 15.6.2019
Sorakunkku on Pohjamaan Jokkis Cup 2019:n ensimmäinen osakilpailu.
Kilpailu alkaa

Klo 10.30 Huom kellonaika!

Ilmoittautuminen

Klo. 7:30 – 8:45
Ilmoittautuminen varikolla sijaitsevassa toimistorakennuksessa.

Ilmoittautumismaksu
Ilmoittautumismaksu on 35 euroa/luokka. Jos olet maksanut sen
seuran pankkitilille viimeistään ilmoittautumista seuraavana
päivänä, pyydämme sinua ottamaan kuitin mukaan (tulostettuna tai
puhelimeen tallennettuna).
Tarvittaessa voit maksaa myös paikan päällä.
Katsastus

Katsastus klo. 7:45 – 9:00

Kilpailutoimisto kilpailupäivänä
Kilpailutoimisto avataan klo. 7:30 kilpailupäivänä. Kilpailutoimisto
sijaitsee varikon toimistorakennuksessa.
Kilpailutoimiston puhelin 040 547 7651 / Anneli Häggblom.
Kilpailutoimisto ennen kilpailupäivää, mahdolliset peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset
Kilpailutoimiston puhelin 040 547 7651 klo 17 - 21. Muina aikoina
voit lähettää soittopyynnön tekstiviestillä, otamme yhteyttä.
Ilmoita peruutuksesta puhelimitse ja muista myös, että peruutus on
aina toimitettava myös kirjallisena.
Ajojärjestys

Etuveto- /kardaaniluokka
Yleinen luokka
Naiset/Nuoret/Seniorit limittäin

Radan sijainti

Måtasbergetin rata sijaitsee Jepualla, tie nro 19 varrella. Opastuskylttejä on pari kappaletta tie nro 19:llä ja yksi valtatie 8:lla.
Koordinaatit:
N63 23.212 E22 39.200
WGS84 Lat/Lon hdddºmm.mmm
Nykarlebynejdens Sportbilister r.f.
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N63.38686 E22.65334
WGS84 Lat/Lon hddd.dddddº
Olethan varovainen! Liittymä on hankalassa paikassa.
Huom!

Kilpa-auton alle on sijoitettava vähintään auton pohjapinta-alan
kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Huoltoauton alle ainakin
pahvi 1 x 1 m2. Muista myös sääntöjenmukaiset öljynimeytysmatto
ja sammutin!
Kilpailuun osallistuvan kilpailijan lisäksi yhdellä avustajalla ilmainen
sisäänpääsy. Peruutuksensa tuova maksaa normaalin pääsymaksun.
Kun kilpailu on käynnistynyt, varikolle johtavaa tietä saavat käyttää
vain pelastus-, hinaus- ja huoltoajoneuvot. Turvallisuussyistä
varikkotielle ei saa pysäköidä.
Kilpailun alettua varikolta pääsee yleisöalueelle kahta eri reittiä:
lähtöalueen takaa lähtevää polkua tai vesimontun kiertävää pururataa pitkin.

Muuta

Testaamme korttimaksua varikon grillissä ja ehkä jonkun muunkin
toiminnon yhteydessä. Koska toimivuudesta ei ole varmuutta, niin
varaathan mukaan myös käteistä.

Onko kysyttävää? Ota meihin yhteyttä!
Glenn
Sigge
Margot

050 337 0311
0400 162 871
050 546 7154

Tervetuloa kilpailemaan perinteiseen soraradalla ajettavaan jokkiskilpailuun!

Kilpailunjohtajat

Nykarlebynejdens Sportbilister r.f.

