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Kilpailijatiedote 

Kilpailun nimi Nivalan Teollisuuskylä Oy Sprint 

Päivämäärä  28.5.2022 

Kilpailun järjestäjä Revolt Racing Team ry/ HAMU ry 

 

 

1. KILPAILUSTA YLEENSÄ 

 

1.1 Kilpailun ohjeellinen aikataulu 

 

Klo 8.00   Kilpailutoimisto avataan ja ilmoittautuminen alkaa 

  Rataan tutustuminen mahdollista  

Klo 8.15  Turvallisuustarkastus alkaa 

Klo 10.00   Rata suljetaan 

Klo 10.20 – 11.00 Mahdollisuus rataan tutustumiseen siviiliautolla saattona  

 Ennen kyseistä ajankohtaa, tutustuminen rataan sallittu vain 

polkupyörällä tai jalkaisin 

Klo 11.30  Ohjaajakokous Kilpailutoimiston edessä 

Klo 11.40   Rata turvallisuus tarkastetaan 

Klo 11.50   000-auto radalle 

Klo 11.53   00-auto radalle 

Klo 11.55   0-auto radalle 

Klo 12.00   Kilpailu alkaa: Kilpailija Nro 1 lähtö ( 1 kierros) 

Tauko 30 minuuttia 1. ja 2.  kierroksen välillä 

Klo n.14.30 – 15.00 Tauko 

Klo n.15.00  Rata turvallisuus tarkastetaan 

Klo n.15.10  000-auto radalle 

Klo n.15.13  00-auto radalle 

Klo n.15.15  0-auto radalle  

Klo n.15.20  Kilpailu alkaa: Kilpailija Nro 1 lähtö ( 2 kierros) 

Klo n. 18.00  Kilpailu päättyy 
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Klo n. 18.30  Kilpailun tulokset ja palkintojen jako  

 

Ohjaajainfo  on www.ajaksi.fi  –sivuilla luettavissa. 

Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa ja www.ajaksi.fi  

 

 

1.2 Yhteystiedot 

 

KILPAILUTOIMISTO kilpailupäivänä 

Jedu, Nivala 

Maliskyläntie 2, 85500 Nivala 

  

Kilpailun johtaja: Tommi Löytynoja 040 7311 537 

Kilpailun sihteeri: Mervi Pyöriä   050 344 0299 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö: Riku Ainasvuori  050 349 5821 

 

HUOM! Kilpailjat, jotka ajavat samalla autolla: 

Ilmoittakaa kilpailijanumeronne ja luokka tekstiviestillä tai whatsapilla yhdyshenkilölle,  

Riku Ainasvuorelle  to 26.5.2021 mennessä. Kilpailupäivän aamuna, 

turvallisuustarkastuksen jälkeen, päivittyy www.ajaksi.fi sivuille lähtöluettelo, jossa on 

huomioitu samalla autolla ajavien kuljettajien lähtöpaikat. (Paluu maalista saattona ja 

ajaminen ryhmittäin)  

 

Tieliikennekelpoiset autot: otattehan siirtokilvet kilpailuun. 

 

1.3 Pukeutuminen ja peseytyminen 

Kilpailukeskuksessa on pukeutumistilat 

 

 

2. KILPAILUALUEELLE SAAPUMINEN 

Nivalaan saavuttuanne, kilpailupäivän aamuna: Haapajärventieltä: tie nro 27 kääntyy 

Maliskyläntie. Jedu: Trailereilta purku opastuksen mukaan! 

Jedu:n pihalla on purkukaistat trailerikalustolle  purku siinä ja varikon täyttäminen 

aloitetaan pesäpallokentältä päin järjestyksessä. Trailerit viedään pois 

kilpailukeskuksesta: Nivalan Ravirata: Ravitie, 85500 Nivala. Matka kilpailukeskuksesta 

n 2.7km. 

 

Isot kuljetuskalustot: Linja-autot ja kuorma-autot 

Haapajärventieltä Hyttitielle, jossa ammattikoulun parkkipaikkaa  kalusto suoraan 

sinne. Ilmoittakaa kilpailusihteerille, ketkä tulevat isoilla kalustoilla.  

Varikkoalueella pe-la välinen yöpyminen sallittu, pe klo 18.00 jälkeen.  Huomioithan 

tämän kun varaat omaa varikkoaluettasi, kohtuullinen alue. (Yöpyjät: ei sähköä 

käytettävissä, eikä alueella ole vartiointia) 

http://www.ajaksi.fi/
http://www.ajaksi.fi/
http://www.ajaksi.fi/
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Koronasuositukset: 

 Tulethan terveenä kilpailupaikalle 

 vahva suositus maskien käytöstä varsinkin sisätiloissa: kilpailukeskus 

 muistakaa turvavälit ja hyvä käsihygienia 

 mahdollisuuksien mukaan, pysytelkää oman porukkanne kesken varikkoalueilla 

 

 

KILPAILUKESKUS alueella TUPAKOINTI KIELLETTY!!! 

 

 

3. ILMOITTAUTUMINEN JA ASIAPAPERIT  

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistettavat asiapaperit:  

- Kuljettajien Henkilöllisyys (ajokortti) (Nuoret passi tai henkilökortti) 

- Tekniikka/Turvallisuuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna 

- Huollon yhteystieto kirjoitettuna turvallisuuslomakkeeseen 

- Kilpa-auton liikennevakuutus todistus 

- Kuuluttuja tietolomake täytettynä 

 

HUOM! Tekniikka/turvallisuuslomakkeeseen täytyy laittaa myös Hamu:n kilpailija ID –

numero. Jos et ole vielä rekisteröitynyt ja suorittanut Hamu:n kuljettajatutkintoa, mene 

osoitteeseen https://harrastemoottoriurheilu.fi/rekisteroidy-jaseneksi/ 

 

 

Kilpailupäivänä turvallisuustarkastuksen jälkeen laaditaan varsinainen lähtöjärjestys –

lista  www.ajaksi.fi näkyviin 

 

TURVALLISUUSTARKASTUS 

 

Pääpaino:  

 Henkilökohtaiset ajovarusteet 

 Sammutin &  sammuttimen kiinnitys 

 Akut & kiinnitys 

 Penkin ja vöiden kiinnitykset 

 

RATAAN TUTUSTUMINEN 

Sallittu siviiliautolla klo 10.20 – 11.00 välisenä aikana saattona. Ennen kyseistä 

ajankohtaa, tutustuminen rataan sallittu vain polkupyörällä tai jalkaisin 

 

 

 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/rekisteroidy-jaseneksi/
http://www.ajaksi.fi/
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OHJAAJAKOKOUS 

Ohjaajakokous on kaikille kilpailijoille pakollinen.  

Klo 11.30 kilpailutoimiston edessä 

Ohjaajainfo on www.ajaksi.fi –sivuilla luettavissa. Jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä 

paperisena versiona. 

 

 

4. KILPAILUN KULKU 

Ajojärjestys: luokittainen järjestys. Kilpailupäivän aamuna www.ajaksi.fi 

varsinainen lähtöluettelo, johon on huomioitu samalla autolla ajavat kilpailijat 

Lähtöjonossa oma kilpailijapaikka pidettävä luokittain! Lähtönumerointi on juokseva 

numerointi, ei kilpailijanumero. Lähtönumerot kilpa-autojen takalasiin. 

STOP: Kilpailijan on pysähdyttävä Stop:lla ja lopetettava kilpaileminen! 

Noudattamatta jättäminen   Kyseisen kierroksen aika hylätään! 

Stop-alueelle on varattu tilaa kilpa-autoille, jotka eivät täytä tieliikenne kelpoisuutta. 

Nämä kilpailijat ajatetaan takaisin varikkoalueelle etuauton kanssa pyörätietä pitkin. 

Siirtokilvelliset kilpa-autot: siirtyminen yleisen tien kautta varikolle. 

 

Paluu kilpailukeskukseen/lähtöön tapahtuu saattona, koskee kilvettömiä kilpa-

autoja. Siirtokilvelliset kilpa-autot, siirtyvät yleistä tietä pitkin takaisin  kilpailukeskus 

alueelle, Maliskyläntien kautta. Tieliikennekelpoiset autot: otathan siirtokilvet 

kilpailuun. 

 

Nuorten luokan kuljettajat: siirtyminen kilpailukeskukseen saattona 

 

 

5. HUOLTAMINEN ja TANKKAUS 

 

Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin ja öljynimeytysmatto 

käyttövalmiina. Kilpa-autojen alla pitää olla nesteitä läpäisemätön suojakangas. 

Varikolle yksi huoltoauto/kilpa-auto. 

 

Varikkoalueen läheisyydessä on järjestetty tankkauspaikka, jossa tankkaaminen 

sallittu, muualla kilpailualueella kielletty. 

 

6. KILPAILUN TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO 

 

Kilpailun viralliset tulokset tulevat ilmoitustaululle kilpailutoimistoon niiden 

valmistuttua. Reaaliaikainen seuranta www.ajaksi.fi 

 

http://www.ajaksi.fi/
http://www.ajaksi.fi/
http://www.ajaksi.fi/
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Palkintojen jako kilpailukeskuksessa. 

 

7. KIOSKI 

 

Varikolla on kioski, maksu käteisellä ja/tai kortilla 

 

Liitteenä Kuuluttajalomake ja majoitusmahdollisuudet Nivalassa 

 

 

Tervetuloa kilpailemaan Nivalaan! 
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Nivalan Teollisuuskylä Oy Sprint 28.5.2022      NRO:    

KUULUTTAJATIETOLOMAKE 

 

Ilmoittaja (jos eri kuin kilpailijapari):       

I-ohjaaja:        

Seura:         

Ammatti:       Ikä:   

Kotipaikka:         

 

Yhteistyökumppanit (sponsorit):      

       

       

       

        

 

Menestys/ tavoitteet:       

       

       

       

        

 

Sana on vapaa!       

       

       

       

        

 

 

Palauta ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon! 
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MAJOITUSMAHDOLLISUUDET: 

 
 

https://www.jokihovi.fi/ 

 

https://www.asemanmajatalo.fi/ 

 

https://www.puustelliravintolat.fi/nivala/fi/ 

 

https://liikunta.nivala.fi/nivalan-matkaparkki/ 

 

 

https://www.jokihovi.fi/
https://www.asemanmajatalo.fi/
https://www.puustelliravintolat.fi/nivala/fi/
https://liikunta.nivala.fi/nivalan-matkaparkki/

