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OHJAAJAINFO 2017 

Tervetuloa mukaan Kardaanikunkku 2017 kilpailuun! Kaikki 489 määräaikaan ilmoittautunutta kilpailijaa 
hyväksyttiin kilpailuun. 

Radan osoite: Moottorikeskuksenhaara 105, 34270 Velaatta. Kilpailu alkaa molempina päivinä klo 10.00. 

Ohessa muutamia ohjeita ja huomioita tapahtumaan liittyen, luethan huolella läpi. 

1. Seuraa opasteita alueelle saapuessasi. Kaluston purku ja traileriparkki lentokentällä, noudata 
järjestäjän antamia ohjeita. 

2. Varikolle yksi huoltoauto/kilpa-auto, muut autot pysäköitävä yleisöpysäköintialueelle lentokentälle. 
Rannekkeet kuljettajalle + yhdelle huoltohenkilölle sekä huoltoajolupa jaetaan tulotoimistossa 
ilmoittautumisen yhteydessä. Muut mukana saapuvat henkilöt lunastavat pääsylipun 20€ portilta. 
Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. 

3. Asuntoautoille ja -vaunuille erillinen paikoitusalue yöpymistä varten, majoitusmaksu 30€, sähköä ei 
ole saatavilla. Voit yöpyä myös varikolla, jos huoltoauto toimii majoituspaikkana. Huom! Avotulen 
teko kielletty tapahtuma-alueella. 

4. Varikkopaikat täytetään tulojärjestyksessä, seuraa varikkotoimitsijoiden ohjeita. Mikäli saavut isolla 
huoltokalustolla, ilmoita siitä 18.7. mennessä varikkopäällikölle, jotta varikon järjestely on 
sujuvampaa. Ilmoittamattomat isot kalustot käännytetään pois varikkoalueelta. Varikkopäällikkö 
Pekko Lana puh.040 737 2294 

5. Varikkopaikalla oltava sk 2017 mukainen sammutin sekä koko auton alustan kattava nesteitä 
läpäisemätön vuotosuoja. Kevytpeite ei kelpaa. Varikkohenkilökunta valvoo sääntöjen 
noudattamista. Myös majoitusalueella kaikkien autojen alla on oltava alustasuoja esim. pahvi. 

6. Varikkomopojen, mönkijöiden, polkupyörien, potkulautojen tms. käyttö on ehdottomasti kielletty 
kilpailualueella turvallisuussyistä. Kilpailuorganisaatioon kuuluvilla täytyy olla ajolupa. 

7. Ilmoittautuminen lentokonehallissa. Ilmoittautumisessa esitettävä voimassa oleva 
sääntöjenmukainen vakuutus, todistuksen puuttuminen estää kilpailuun osallistumisen.  

8. Katsastukseen osallistuvat vain kuljettajat, nuorella kuljettajalla huoltaja mukana. Mikäli saat 
korttimerkinnän, on kyseinen kohta korjattava, jotta voi osallistua kilpailuun. Varikkopaikalla 
tulitöiden teko on kielletty, alueella on käytettävissä hitsauspalvelu. Varmista myös, että 
hinauslenkki on kunnolla kiinni ja merkitty. 

9. Ilmoitus- ja tulostaulu sijaitsee varikolla. Ilmoitustaululta löytyvät tiedotteet ja lisämääräykset, josta 
kilpailija on velvollinen ne tarkastamaan. 

10. Kilpailussa käytössä vain sähköinen kuuluttajalomake, muista täyttää etukäteen. 

11. Ostotarjousmenettely sääntökirjan vaihtoehto A:n mukainen. 
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Katsastuksen painopisteet: 

-ruostevauriot 

-runkopalkit 

-lisäpainot ja niiden paikka 

-turvakaarien säännönmukaisuus kaikilta osin 

-akseliväli 
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