
TERVETULOA PESÄMÄKEEN 8-9.8.2020 AJAMAAN JOKKISTA ! 

Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 

- 138 yleinen luokka 

- 46 naisten luokka 

- 37 nuorten luokka 

- 62 EVK luokka 

- 85 Tuuppariluokka 

- 57 Senioriluokka 

- kaikki hyväksyttiin mukaan, lähtöluettelo laadittiin maanantaina 3.8.2020 

 

Ilmoittautuminen  mahdollista myös perjantaina klo 16:00 alkaen – 19:00 saakka toimistolla. 

Ilmoittautumismaksu käteisellä, varaathan mieluusti tasarahan. 

 

Katsastus 

Katsastus mahdollista myös jo perjantaina 7.8. klo 17:30 – 20:00 

Ajovarusteet päälle puettuina katsastukseen, erityistä huomiota kiinnitetään turvamääräyksiin sekä 

kaarien vahvistuksiin ja hitsauksiin sekä ruostevaurioihin. Paikka ilmoitetaan perjantaina alueella. 

 

Kilpailu alkaa klo 10:00 lauantaina 8.8. ja sunnuntaina 9.8. klo 11:00. Ohjeellinen aikataulu kutsussa! 

 

Kilpailutoimisto 

Ennen kilpailua iltaisin ja kilpailupäivinä tavoitat numerosta 040-548 2196 sihteerin Sirpa Kankaan. 

Lisäksi viestiä voi jättää sähköpostiin sirpa.kangas@pp1.inet.fi tai kännykkään. 

Sähköpostia voin lukea myös kilpailupäivänä. 

 

Radan sijainti 

Pesämäen moottoriurheilustadion sijaitsee vanhalla paikallaan n. 10 km Honkajoen keskustasta. 

Radalle on opastus Honkajoella liikenneympyrän ja ST 1:n kohdalla. 

Katso tietoja myös jos mahdollista www –sivuiltamme     www.pesamaki.fi 

Vanha maantie 237 on lähiosoite paikan päälle, mikäli navigoit meille. 

Rata ja varikko 

Radan pituus on n. 1070 m, osittain asvaltoitu maarata. 

Varikkoa on asvaltoitu alue, otathan kuitenkin mukaan alustasuojat kilpa- ja huoltoautolle. 

Muista sääntöjen mukainen sammutin myös mukaan. 

Kuljettajan mukana 1 huoltohenkilö/luokka, muut ostavat 10 euron pääsylipun. 

 

Saapuminen kilpailupaikalle !!!!!!!!!!!! varikko on avoinna jo perjantaina 7.8.  

Tullessasi kilpailupaikalle, autojen purku tapahtuu vasemmalla puolella olevalla parkkipaikalla. 

Parkkipaikan reunamilla on tilaa trailereille. Varikolle voit viedä vain kilpa- ja huoltoauton, 

varikkohenkilökunta opastaa! Yöpyminen varikolla on myös mahdollista, siitä on sovittava 

varikkohenkilökunnan kanssa (Mika Iltanen). Karavaanariadapteri mukaan sähköpaikoille ! 

 

Mikäli löytyy kysyttävää, ota yhteyttä! 

 

Mika Iltanen, 050-543 7722 iltaisin 

Sirpa Kangas, sihteeri 040-548 2196 iltaisin, muut tavat yllämainittu sekä viestit puhelimeen 

 

Julkaisemme vielä erillisen koronatiedotteen myöhemmin Kitissä sekä nettisivuilla. 

Varikko on tarkoitettu vain kilpailijoille ja huollolle, siellä on teille omat wc-tilat, katsomoalue sekä kioskit. 

 

Muut ohjeet tulevat ilmoitustaululle ennen kilpailua ja niitä saa myös toimistolta. 

Kilpailijat ja huoltajat sitoutuvat noudattamaan AKK:n sääntöjä, terveysviranomaisten määräyksiä/ohjeita 

sekä järjestäjän antamia erityisohjeita. 
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