EVK-Liiga, Joensuu 11.-12.9.2021

KILPAILUTIEDOTE
TUOMARISTO
Tuomariston pj.
Tuomari
Tuomari

Erkki Koivuniemi
Seppo Kivimäki
Esko Kähkönen

PÄÄTOIMITSIJAT
Kilpailunjohtaja

Mika Väänänen

050 - 303 6480

Kilpailusihteeri
Katsastuspäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Lähtötuom. Päällikkö
Ratavalv. päällikkö

Kimmo Olkkonen
Vesa Sepponen
Pekka Auvinen
Seppo Luukkonen
Veikko Laakkonen

040 - 658 9300
040 – 464 6643

YLEISTÄ
Koronatilanteen vuoksi, jokainen kilpailija
huoltojoukkoineen on velvollinen noudattamaan
järjestäjän antamaa koronaohjeistusta koko kilpailun ajan.
Ohjeistus perustuu THL:n ohjeisiin ja suosituksiin.
Ohjeistus löytyy mm. tästä dokumentista.
Rata sijaitsee osoitteessa Polvijärventie 25, Ylämylly. Opastus alkaa
VT 9/17 Polvijärven liittymästä, josta Polvijärvelle päin 2.5 km, rataalue oikealla.
Joensuun maastoradalla voi yöpyä karting-radan puolella 20€ /
matkailuauto tai vastaava. Majoitusmahdollisuus on 10.9. - 12.9.
ajan.

Esim. ABC Marjala pihassa on ilmainen rekkaparkki jossa voi
tarvittaessa yöpyä, radalta matkaa muutama kilometri.
Sauna 5€, maksu kerätään paikan päällä. Sauna lämpiää lauantaina
11.9.
Kulku majoitusalueelle karting-radan portin kautta.
MAJOITUSSÄHKÖÄ EI OLE TARJOLLA

Muualle rata-alueelle leiriytyminen /
yöpyminen on ehdottomasti kielletty!!
KORONAOHJEISTUS ( kilpailijat ja huoltohenkilöt )
Mikäli tunnet vähäisiäkään hengitystie- tai flunssaoireita,
ÄLÄ SAAVU kilpailupaikalle. Asetus sallii kuljettajan
vaihdon sairastapauksissa ilman lääkärin todistusta.
− Huolehdi turvaväleistä ( 1-2m ) muihin kuin omaan
seurueeseen kuuluvista ihmisistä, alkaen ilmoittautumisesta,
jatkuen kilpailun loppuun ( ostotarjoukset ) .
− Joukkueen johtajien palaveriin sekä katsastukseen osallistuu
kuljettajien lisäksi 1 JJ / joukkue, ei muita tiimin jäseniä.
− Lähdön keräilyalueella saa olla vain kulloinkin ajettavan lohkon
JJ:t ja huoltohenkilöt, minimimiehityksellä.
− Jokaisen joukkueen varikkopaikalla on oltava käsidesiä
kaikkien saatavilla.
− Vältä turhaa liikkumista varikolla / muiden joukkuiden
varikkopaikalla ja /tai katsomossa koko kilpailun ajan. Sallitut
katsomon osat kilpailijoille ovat: varikkokatsomo ja pääsuoran
katsomo kioskista kilpailutoimistolle päin.
− Suosittelemme kasvomaskin käyttöä kaikille myös ulkotiloissa.
− Huolehdi käsihygieniasta, käytä käsidesiä aina kun poistut /
saavut omalle varikkopaikallesi.

VARIKKO
Varikko avataan perjantaina 10.9.2021 klo 14.00.
Kaluston tuominen varikolle ennen tätä on KIELLETTY.
Varikolla autojen alla on oltava koko kilpailun ajan vähintään auton
kokoinen nesteitä läpäisemätön suoja. Myös huolto-auton,
vähintään moottoritilan alla on oltava vastaava suoja.
Lisäksi huolto-autossa oltava vähintään 1m2 kokoinen
öljynimeytysmatto sekä väh. 6 kg sammutin ( leima voimassa), min.
1 kpl jokaista kilpa-autoa kohden.
Alueella suoritetaan varikkovalvontaa.
Ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on oltava erityisen
huolellinen, koska rata-alue sijaitsee pohjavesialueella.
Ekopiste löytyy katsastuskatoksen vierestä.
PYYDÄMME YSTÄVÄLLISESTI MYÖS TOIMITTAMAAN JÄTEÖLJYT
ym. ONGELMAJÄTTEET SINNE, KIITOS!!!
Sekajäteastioita löytyy ympäri varikkoa.
Varikolle sijoittumisessa noudatetaan järjestäjän laatimaa
suunnitelmaa, joka on ohjeellinen.
Pyydämme ilmoittamaan varikkopäällikölle
poikkeuksellisen suurista huoltoautoista tms. etukäteen,
viimeistään 5.9. sähköpostilla ao. osoitteeseen.
Viestissä on mainittava joukkueen numero(t) sekä kaluston
koko metreinä!!!
Myös toiveet ns. yhteisistä varikkopaikoista on esitettävä samaan
ajankohtaan mennessä.
Ne joukkueet joilla on rekkoja ja / tai linja-autoja huoltoautoina,
sijoitetaan varikkoalueen reunoille.
Varikkopäällikkö: mikkoturnen@hotmail.com
Koronatilanteen johdosta joukkueet saavat rajoittaa ulkopuolisten
henkilöiden pääsyä omalle varikkopaikalleen oman harkinnan
mukaisesti esimerkiksi lippusiimoin.

Traileriparkki sijaitsee varikkoalueen reunoilla, kts.
Varikkokartta.
Varikkokartta numeroiduin paikoin julkaistaan kisaviikolla.
Varikolle saapuminen on sallittua perjantaina 10.9. klo 24.00
saakka.
Varikolla liikkuminen / oleskelu on kokonaan kielletty perjantaina
10.9. klo 24.00- lauantaina 11.9. klo 6.00 sekä launtaina 11.9. klo
21.00 – sunnuntaina 12.9. klo 7.30 välisinä aikoina.
Varikolle menevä, radan pääportti on suljettu pe – la yöaikaan, n.
Klo 22.00 – 06.00 välisen ajan.
Mikäli haluatte tuoda kalustoa varikolle perjantaina klo 22 jälkeen
ilmoittakaa siitä hyvissä ajoin etukäteen.
Lauantaina pudonneiden joukkueiden kilpa-autoja on tarvittaessa
sallittua jättää varikolle ( ei muualle alueelle ) kilpailun jälkeen,
sunnuntaihin 12.9. saakka huomioiden alustan suojaukset.
Alustasuojat on oltava alla ja auton omistaja on vastuussa näiden
autojen mahdollisista nestevuodoista.
Varikon nopeusrajoitus on 20 km/h.
Hitsaaminen, ”rälläköinti” yms. on sallittua vain hitsauspaikalla,
katsastuskatoksen kulmalla. Järjestäjän MIG on käytettävissä mutta
myös omilla koneilla on sallittua hitsata ko. paikassa.
Rangaistus varikkosäännösten rikkomisesta: kts. Asetus
KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimisto sijaitsee valkoisessa toimistorakennuksessa.
HUOM! Joukkueiden ilmoittautumisjärjestys on sama kuin
katsastuksessa.
Muistakaa KITI-OTTEET (myös sähköinen kelpaa) kaikilta
kuskeilta ja joukkueen johtajilta!!!
Toimiston puhelinnumero kilpailupäivänä on 040-658 9300.

Virallinen ilmoitustaulu on sähköinen ja sijaitsee osoitteessa:
https://www.joeua.fi/apupesoset-evk-liiga/
Kilpailun luvat yms. dokumentit on tarvittaessa nähtävillä
kilpailutoimistossa.
KATSASTUS
Ilmoittautuminen joukkueittain ennen katsastusta
kilpailutoimistossa. Muistakaa KITI-otteet!
Katsastuspaikalle saa tulla vain 1 joukkueenjohtaja sekä
kuljettajat.
HUOM joukkueenjohtajat, huolehtikaa että jokaisen auton
katsastuspöytäkirjasta löytyy kilpailijatunnuksen lisäksi vähintään
katsastuskortin nro sekä auton merkki ja malli.
Katsastuksessa kiinnitetään huomiota turvallisuusvarusteiden
lisäksi:
Autojen runkonumerot, mahdollisten lisäpainojen kiinnitys /
sääntöjenmukaisuus, autojen numeroiden ja tunnusten
sääntöjenmukaisuus.
Vapaaehtoinen katsastus perjantaina 10.9. klo 17.15 Ilmoittautuminen perjantain katsastukseen 6.9. mennessä
katsastuspäällikkö: Vesa Sepponen 040-4646643
Kaikki perjantaina saapuvat autot pyritään katsastamaan perjantaiillan vapaaehtoisessa katsastuksessa.
Lauantaiaamun katsastusaikataulu julkaistaan 8.9. Noudatetaan
kaavaa lähimpää tulevat ensin ja pitkämatkalaiset viimeisenä.
HUOM! Katsastukseen tullessa kuskeilla oltava ajovarusteet
esille otettuna, ettei niitä tarvitse etsiä katsastuspaikalla.

TURVALLISUUS
2kpl ambulansseja ja paloauto ovat kilpailupaikalla kilpailun ajan.
Sammuttimia on ratatuomaripisteessä 1 kpl, varikolla 2 kpl ja
lähdössä 2 kpl. Kaadon jälkeen tai keskeyttäessä kilpailun on
kilpailijan välittömästi poistuttava autosta turvallisempaan paikkaan.
MUISTA! Kaadon jälkeen auto noutaa kilpailijan tarkastukseen
ambulanssille, kypärä on pidettävä päässä tarkastukseen saakka.
LÄHTÖÖN KOKOONTUMINEN
Puominosturin koriin kiinnitetyllä numerotaululla näkyy koottavan
lähdön numero.
Lähtöpaikalla on selvästi keltaisella viivalla ja kilvillä merkitty
lähtöalueen raja. Muistakaa kahden minuutin aikana (kun valo
palaa) siirrytään keräilyalueelta lähtöalueelle.
LÄHTÖTAPA
Valolähetys. Lähtötavan näyttö la 11.9. n. klo 10.30 lähtöalueella.
KAISTANVAIHTO
Lähdön jälkeen haittaava kaistanvaihto on kielletty mustapohjaiseen
keltaisella raksilla varustettuun kylttiin saakka.
AJO KILPAILUSSA
Kilpailu ajetaan speedway-tyyppisesti määrättyjen ilmoitustaululla
olevien ajokaavioiden mukaisesti. Lähdöissä ajetaan 2 kierrosta.
RATAVALVONTA
Ratavalvontapisteitä on 8 kappaletta. Kilpailun PÄÄLIPUTUSPISTE
sijaitsee RT-pisteen 8 vieressä. Ajotapahtumia on valvomassa 5 - 6
aluetuomaria eri puolilla rataa.

KILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄT MERKINANTOLIPUT
Ratavalvontapisteet: valkoinen, keltainen, kaksi keltaista, punainen.
Lisäksi kelta-punainen ”öljylippu” pisteissä 2,4,5,6 ja 7
Päälippupiste
musta-valkoinen, musta-oranssi, musta
numerolla sekä vilppilähtötaulu
Maali
ruutulippu ja kierrostaulu
Turvalippu
sijaitsee johtotornissa heti maalilinjan jälkeen
VARIKOLLE POISTUMINEN
Varikolle poistutaan lähtösuoran päässä olevasta liittymästä
oikealle, paikalla ohjaus. MUISTA! Kilpailu päättyy ruutulipulle.
”RATA-AARTEET”
Hinaus toimittaa radalle pudonneet autojen varaosat, työkalut,
niskatuet yms. mahdollisimman ripeästi niille varattuun paikkaan,
joka sijaitsee katsastuskatoksen läheisyydessä.
Paikka on merkitty opasteella ”rata-aarteet”.
HINAUS
Kuljettaja siirtyy hinausautoon hinauksen ajaksi. Kaatokiito noutaa
kaataneen tai rajusti törmänneen auton kuljettajan.
VASTALAUSEAIKA
Vastalauseaika on 15 minuuttia. Vastalausemaksu EVK-Liigassa on
600€
PALKINNOT
Jaetaan valkoisen rakennuksen edessä 7 parhaalle joukkueelle
pokaalit sekä ostotarjousrahoista 60% lisämääräys nro 1. mukaan.
Lisäksi 3 parhaalle joukkueelle henkilökohtaiset mitalit.

OSTOTARJOUKSET
Ostotarjousmenettely tapahtuu normaalin käytännön mukaisesti.
Koronan vuoksi, yleisölle ja toimitsijoille järjestetään omat
ostotarjouspisteet.
Kilpailijoiden ja joukkueenjohtajien ostotarjoukset vastaanotetaan
valkoisessa toimistorakennuksessa
PÄÄSYLIPUT/RANNEKKEET
Joukkueille varataan 22 ranneketta, eli kymmenen avustajaa
pääsee kuljettajien ja joukkueenjohtajien lisäksi ilmaiseksi.
Rannekkeet portilta 15€ / 2 päivää + varikkoranneke 15€.
Joukkueilla on mahdollisuus tilata rannekkeita ennakkoon hintaan
22 € / 2 päivää sis. varikon.
Tilaukset laskutustietoineen ( tai käteismaksu paikan päällä )
osoitteeseen toimisto@joeua.fi 5.9. mennessä.
Ensisijainen toimitustapa kaikelle kilpailijamateriaalille on
nouto kilpailutoimistolta 10.9. Materiaali postitetaan
pyydettäessä.
Rannekkeet oltava kiinnitettynä lauantaina kisapaikalle
tultaessa.
TERVETULOA KILPAILEMAAN YLÄMYLLYLLE!

