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Kuljettajakirje LOUKKO.COM SM Enduroon 4.3.2023 

 

Tervetuloa Kangasalle kilpailemaan, tässä ohjeita kilpailupäivään!  

 

Kilpailun ilmoitustaulu löytyy sähköisenä osoitteesta:  
https://www.kamoke.fi/kangasalaenduro/kilpailijoille/ 

 
Opastus kilpailupaikalle:  

Kilpailukeskuksen osoite: Hampuntie 18, 36100 Kangasala 

KARTTALINKKI: https://goo.gl/maps/645EJECQcs5LkgGm9 

Tule mahdollisimman paljon kimppakyydeillä kisakeskukseen!! 

 

Saapuminen kilpailupaikalle:  

Sinut pysäytetään ennen varikkoa ja neuvotaan ajamaan oikealle varikkoalueelle, jossa 
liikenteenohjaajat neuvovat ajamaan oikealle varikkopaikalle. Saat tässä yhteydessä myös 
käsiohjelman ja roskapussin. 

 

Kilpailukeskuksessa: 

Ilmoittautuminen ja katsastus: 

Aamupäivän luokat kello 7:00 alkaen  (aamupäivän ensimmäinen starttaa kello 8:30) 

Iltapäivän luokat kello 11:00 alkaen  (iltapäivän ensimmäinen starttaa kello 13:05) 

Saavu hyvissä ajoin katsastukseen niin vältytään ruuhkilta!! 
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Ilmoittautuminen on nyt osa 
katsastusta.  
ÄLÄ SIIS MENE ERIKSEEN 
ILMOITTAUTUMAAN, vaan 
ilmoittautuminen on 
ensimmäinen vaihe 
katsastusteltoilla. 

 

 

 
 

 

Ota ajokortti ja pyörän paperit valmiiksi esille. Esitä kypärä ja rinta/selkäsuoja katsastajalle.  

Varmista että: 
- pyöräsi on asianmukaisessa kunnossa 
- ajanottoponderit on pyörässä paikallaan eikä ole ylimääräisiä pondereita (kahviossa 

myydään pondereita) 
- sinulla on osoittaa varusteiden vaatimustenmukaisuus joko merkinnällä varusteessa 

itsessään tai muulla tavoin.  
- sinulla on avaruuspeite ja sideharsorulla mukana 

 

Siisteys: 

Olemme teollisuuskiinteistöjen piha-alueilla. Käytä kilpailun järjestäjän roskiksia, Älä roskaa 
ympäristöä. Älä kuseskele hankeen vaan käytä vessoja ja pisuaareja. 

Kisapaikalla ei ole sähköä saatavilla, kiinteistöjen sähköä ei saa ottaa mistään paikasta. 

Ensiapupiste sijaitsee kahviossa rakennusrivistön itäpäädyssä 
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Kilpailureitillä: 

Aamupäivän luokat ajavat 3 kokonaista kierrosta (= 9 MK:ta) 

Iltapäivän luokat ajavat 1 kokonaisen kierroksen + toisella kierroksella MK2 ja MK3 (=5 MK:ta) 

Iltapäivän luokilta jää toiselta kierrokselta siis pois ns. koillisen lenkki, joten kuljettajat kurvaavat 
suoraan Vatialantieltä Maastokokeen 2 lähtöön. 

Pysy reitillä! Reitti kulkee muun muassa frisbeegolfradan lomitse ja lemmikkieläinten 
hautausmaan lähellä, joten älä lähde reitin ulkopuolelle missään vaiheessa. Maastokokeita ja 
siirtymäosuuksia kulkee kävelypolkujen lähellä, joten ole erityisen varovainen muita liikkujia 
nähdessäsi ja mieluusti tervehdi iloisesti. 

Siirtymällä on pieni pelto-osuus, tässä on sovittu maanomistajan kanssa, että pysytään spoorissa 
eikä ajouraa saa siis levittää.  

Tiesiirtymä kulkee vilkkaan kauppakeskuksen ohitse, ole erityisen varovainen ja kohtelias 
liikenteessä. 

Pidä reitillä mukanasi TrafiComin päätös: ”Poikkeus ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja 
varusteita koskevista vaatimuksista”! LATAA TÄSTÄ! 
 
Välitankkaus: 

Välitankkauspisteen osoite on: Kyötikkäläntie 211, 36100 Kangasala 

Järjestäjälle ei ole kuljetuspalvelua tankkauspaikalle, vie omat tarvikkeesi sinne aamulla ennen 
lähtöä. Muista huoltomatto! Bensakannujen ja muiden tavaroiden säilytys omalla vastuulla! 

Kilpailun keskeyttäminen:  

Välttääksemme ajanotossa toimitsijoiden turhaa työtä, heidän selvittäessään keskeyttäneiden kuljettajien 
olinpaikkaa ja antaaksemme heille aikaa keskittyä olennaiseen eli tulosten laskentaan muistattehan 
ilmoittaa keskeytyksen viipymättä puh. 040 477 1787.  

Ilmoituksen laiminlyönnistä ajajan on maksettava järjestäjälle sakkoa 50 €. (Endurosääntö 061.9.2).  

Auttamisvelvollisuus!  

Mikäli kohtaat kaatuneen/pysähtyneen kanssakilpailijan reitillä, varmista että hänellä on kaikki 
kunnossa! Mikäli kilpailija on loukkaantunut AUTA JA PYYDÄ LISÄAPUA!  

LATAATHAN 112-SUOMI SOVELLUKSEN PUHELIMEESI SEKÄ PYYDÄT HUOLTOHENKILÖSTÖÄSI 
MYÖS LATAAMAAN KO. SOVELLUKSEN PUHELIMEENSA. SOVELLUKSEN AVULLA 
TAPAHTUMAPAIKAN PAIKANNUS NOPEUTUU.  

Käy ilmoittautumassa ajanotossa, mikäli olet auttanut loukkaantunutta kanssakilpailijaa. 
Avunantoosi mennyt aika hyvitetään! 

Ympäristön huomioiminen:  

Jotta voimme jatkossakin järjestää mukavia moottoriurheilutapahtumia, kaikkien tulee huolehtia 
ympäristön suojelusta. TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY KILPAILUKESKUKSESSA JA 
VÄLITANKKAUSPISTEESSÄ. Kilpailukeskuksessa voi kuitenkin tupakoida merkityllä 
tupakointipaikalla. Öljyt sekä muut nesteet tulee jättää vain niille merkittyyn paikkaan ja vain 
suljetuissa astioissa. Varikolla sekä huoltoalueilla käytettävä lajisäännöstön mukaista 
huoltomattoa! Jokaisessa huoltoautossa on oltava 6 kg:n sammutin! 
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Kahvio: 

Kisapaikalla on kahvio (sijaitsee rakennusrivistön itäpäädyssä) 

 
Tärkeitä puhelinnumeroita: 

Kilpailunjohtaja: Jari Kakko  050-0506552 
Kilpailun sihteeri: Tuula Annola  040-0907800 
Reittipäällikkö: Reijo ”Retza” Kivelä  040-6711160 
Ajanottopäällikkö: Ville Haippo  040-5238963 
SML:n valvoja: Jakke Ojala  040-5838044 
Keskeytysnumero:   040-4771787 

 

Tuloksia voi seurata osoitteessa: https://live.kalkku.fi/ 

 

Reittikartat: 
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Antoisaa kilpailupäivää kaikille!  

 

toivottaa Kangasalan Moottorikerho ry.  

 


