
VII HAUSUA JM, HYVINKÄÄ 3.10.2020 
 

KILPAILIJATIEDOTE 

Määräaikaan mennessä kilpailuun ilmoittautui 124 kilpailijaa  
Ilmoittautumismaksun suuruus on 30€/per luokka 

 
OPASTUS JA SAAPUMINEN KILPAILUPAIKALLE  

- Opastus teiltä 25 ja 143. Katuosoite Hikiäntie 1508 Hyvinkää.  
- Koordinaatit : WGS 84:N 60° 39.892', E 24° 53.799' WGS 84 - desimaaliin:60.66487, 24.89665  
- Kaluston purku lähtösuoralla, seuraa opastajaa.  
- Traileriparkki takavarikko, seuraa järjestäjän ohjeita sekä opasteita.  

KILPAILUTOIMISTO JA KILPAILUPAPEREIDEN TARKASTUS  

- Kilpailupapereiden tarkastus ns. ostotarjouskopilla, opastus.  
- Kilpailijan mukana saa tulla kaksi avustajaa/huoltomiestä. Avustajien tultava paikalle yhdessä 

kilpailijan kanssa. Muut lunastavat sisäänpääsylipun. 
- Kilpailutoimisto sijaitsee tuomaritornin/lähtölaatan viereisessä kopissa, avoinna klo 6.30 - 20.00 

Kilpailutoimiston puhelin 040-5496099 Maarit Numminen.  
- HUOM! Katsastuksesta myöhästymismaksu sääntökirjan 2020 mukaan.  
- Kilpailussa käytössä sähköinen kuuluttajalomake. 
- Katsastuspöytäkirjat ovat jo katsastuksella valmiina ja siellä verrataan ilmoitettuja tietoja autoon 
- Täytäthän jo etukäteen Kitistä löytyvän Kuljettajat/Huolto ”Covid-19” yhteystieto 

kaavakkeen ja palautat sen kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä! 
 
KATSASTUS 

- Kilpailija saapuu katsastukseen ajopuku päällä ja esittää ajovarusteensa. Tarkkailussa on 
ajovarusteet sekä turvakaaret. Paikalla on äänenmittaus ja vapaa ehtoinen punnitus. 

- Katsastukseen saapuu vain 1 kuljettaja/per auto ja nuorten luokan kuljettajalla saa tarvittaessa 
olla mukana huoltaja. 

 
AJO VARIKOLLE  

- Seuraa opasteita sekä järjestäjän ohjeita  
 
VARIKKOPAIKAT  

- Varikkopaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä järjestäjän ohjeiden mukaan. Vain yksi huoltoauto 
per kilpa-auto. Varikkopaikkoja ei voi varata etukäteen. Tarvittaessa paikkoja ”tiimille” varataan 
yhteistyössä järjestäjän kanssa ”tiimin” ensimmäisen saapuessa paikalle.  

- Varikolla valvotaan nopeuksia, järjestystä ja alkoholinkäyttöä.  
 
COVID-19 OHJEISTUS 

- Kilpailijoilta/Huollolta kerätään yhteystieto lomake. Lomake palautetaan kilpailutoimistoon. Tiedot 
tuhotaan kilpailun jälkeen kahden viikon karenssin jälkeen. Varikolla oleskelu sallitaan vain 
lomakkeella ilmoitetuilla henkilöillä. 

- Pidetään mahdollisuuksien mukaan turvavälejä varikolla sekä katsomoissa 
- Saavuthan kilpailupaikalle vain terveenä! 
- Huolehdithan käsihygieniasta! 
- Yski tai/ja aivasta hihaan tai nenäliinaan 
- Toivomme että lähdet kotiin terveenä, niin toimithan vastuullisesti kilpailupaikalla! 
- Palkintojen jakoon suositellaan saapuvan vain palkittavat ja halutessaan huoltohenkilöt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OHJEELLINEN AIKATAULU  

3.10.2020 
6:30 Kilpailutoimisto aukeaa  
6:45 Paperitarkastus alkaa  
7:00 Katsastus alkaa  
8:30 Paperitarkastus päättyy  
9:00 Katsastus päättyy  
9:15 Tuomariston I-kokous tuomaritornissa  
9:45 Lähtötavan näyttö  
10:00 Kilpailu alkaa Yleinen, yhdistetty Nuoret/Naiset, Seniorit 
n. 17:00 Kilpailu päättyy  
n. 17:30 Palkintojen jako ja ostotarjousten purku tulosten tultua hyväksytyiksi  
 
Suojapeite ja imeytysmattokäytäntö, sääntökirjan mukaan.  
Huom! Myös huoltoauton moottorin alusta on suojattava vähintään pahvilla.  

TERVETULOA HYVINKÄÄLLE!  

Hausjärven Urheiluautoilijat ry 


