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Tervetuloa Lähitapiola FinRx – kilpailuun Joensuun raviradalle.

Kilpailu on osa Olympiakomitean järjestämää SM-Viikkoa. 
Osa kilpailusta näytetään suorana lähetyksen YLE Areenassa. 

Yhteystiedot

Kilpailun johtaja
Mika Väänänen   0503036480

Kilpailijoiden yhdyshenkilö
Timo Turunen   0400 473799

Kilpailun sihteeri
Jaana Mäkisalo   0400 299208

Ohjeellinen aikataulu

Klo 7.30   Kilpailutoimisto avataan, rataan tutustuminen alkaa
Klo 8.00  Katsastus alkaa
Klo 9.30  Rataan tutustuminen päättyy
Klo 9.40  Ohjaajakokous
Klo 10.00   Kilpailu alkaa, 1.kierros luokat Mini, 85, 125
Klo 10.45  2. kierros luokat Mini, 85,125
Klo 11.30  Tauko 30min
Klo 12.00   3. kierros luokat Mini, 85, 125
Klo 13.00  1 . kierros luokat Xtrem jun ja Xtrem SM. Lähtöväli 30sek 
Klo 13.30  2. kierros Xtrem Jun. Lähtöväli 1min, YLE suora lähetys alkaa
Klo 13.45  2. Kierros Xtrem SM lähtöväli 1min
Klo 14.20  3. kierros Xtrem jun. lähtövali 1min
Klo 14.30  3. kierros Xtrem SM, lähtöväli 1min. 

Kilpailu päättyy n. klo 15. 
Palkintojen jako klo 15.20 

YLE suora lähetys klo  13.30 – 15.00
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Kilpailupaikalle saapuminen

Kilpailupaikan osoite on Linnunlahdentie 5, Joensuu. Kilpailun varikko sijaitsee raviradan katsomo-
penkalla. Kaluston purku varikolla jonka jälkeen trailerit ja muut kuljetusvälineet siirretään Linnunlah-
dentien varressa olevalle P-alueelle, kts. Kartta. 

Ravintola

Raviradan katsomoravintola palvelee koko kilpailun ajan. Tarjolla on mm. lounasruokaa ( 2. krs. )  
seisovasta pöydästä sekä kahvilatuotteita.

Päärakennuksesta löytyy myös leikkipaikka lapsille. 
HUOM leikkipaikalle vain vanhempien valvonnassa!!!!  

Varikko

Varikko täytetään järjestyksessä, alkaen alueen yläreunasta. 
Sijoitetaan varikkopaikat kahteen suoraan riviin, kts. Kartta. 
Varikolle saa tuoda max. 1 kpl huoltoautoja / kilpailija.
Alustan suojaus, öljynimeytysmatto ja käsisammutin AKK:n säännöt 2020 mukaan. 
Varikon nopeusrajoitus on 20km/h. 
Polkupyörillä tms. ajaminen varikolla on kokonaan kielletty. ( talutetaan pyörät lähtöalueelle tutus-
tumista varten. )

Varikolla suoritetaan valvontaa. Rangaistukset rikkomuksista varikkoalueella: 
1. rikkomus:varoitus 
2. rikkomus: sakko 300€  
3. rikkomus: kilpailusta sulkeminen

MUISTATHAN PITÄÄ JA JÄTTÄÄ OMAN VARIKKOPAIKKASI SIISTIKSI!! 

Kilpailutoimisto ja ilmoittautuminen

Kilpailutoimisto sijaitsee raviradan päärakennuksen alakerrassa. Ilmoittautuminen klo 7.30 alkaen, 
varaa tarvittavat asiakirjat valmiiksi. 

Kilpailunumerot ja sarjamainokset

Kilpailunumerot on oltava kiinnitettyinä autoon ennen katsastusta. Tarvittaessa numeroita saa sar-
japromoottorilta. Jos samalla autolla ajaa useampi kuljettaja, on  muiden  kuljettajien numerot oltava 
kokonaan peitettynä lähtöön tultaessa. 
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Katsastus

Turvallisuustarkastus suoritetaan kiertävänä varikkopaikoilla. Katsastus alkaa klo 8.00. Huoltajan tai 
kilpailijan on oltava paikalla katsastuksen ajan. Ota ajovarusteet valmiiksi esille katsastusta varten. 
Katsastuspäällikkö Taisto Kröger 0400 271666.
Ääniä mitataan pistokokein kilpailun aikana. 

Ohjaajakokous 

Pidetään klo 9.40 lähtöpaikalla. Pakollinen kaikille kilpailijoille. 

Rata

Radan pituus 2,2km, lumi / jääpinta. 
Rataan tutustuminen on sallittu 7.30 – 9.30 jalkaisin, polkupyörällä tai muulla ei-moottorikäyttöisellä 
laitteella. 

Kilpailun suoritus

Kilpailussa ajetaan 3 kierrosta. Kaikki kierrokset ajetaan luokittain lähtöluettelon mukaisessa järj-
estyksessä. Luokkien ajojärjestys, kts. Aikataulu. 

Ympäri rataa on pistoja joista pääsee poistumaan radalta tarvittaessa. Jos poistut radalta et voi enää 
palata sille takaisin. Hinaushenkilöstö auttaa silloin sinut varikolle.
 
Mikäli suorituksen aikana ajat liputuspisteen kohtaan jossa heiluu kaksi keltaista lippua saat mahdol-
lisesti uusia suorituksesi kilpailun johtajan luvalla. 

Tankkaaminen

Tankkaaminen on sallittu omalla varikkopaikalla tai erillisellä tankkauspaikalla. Kts. Kartta. 
Omalla varikkopaikalla tankattaessa on öljynimeytysmatto ja sammutin oltava käden ulottuvilla. 

Turvallisuus

Lähtöpaikalla päivystää ambulanssi ja pelastuslaitoksen EVA yksikkö. 
Rajun törmäyksen tai kaadon jälkeen on kuljettajan käytävä ambulanssissa tarkistuksessa. 



Aluekartta:


