
 

 
SM-ENDURO KULJETUSLIIKE KRISTO 16.3.2019 
 
JÄRJESTÄJÄ: Arctic Race Rovaniemi ry 
PÄIVÄMÄÄRÄ: La 16.3.2019 
LAJI: SM-Moottorikelkkaenduro, SMK 
 
KILPAILUKESKUS 
Palojärven lomakeskus, Hoikkaniementie 19, 97240 Sonka. Alue sijaitsee n. 40 km päässä            
Rovaniemeltä, ajoaika 45 min. Pellosta kilpailukeskukseen on 65 km, ajoaika 1 h.  
 
ILMOITTAUTUMINEN 
perjantaina 15.3. on ennakkoilmoittautuminen klo 17.00–20.00 Rovaniemellä Tiedekeskus        
Pilke-talossa, (Ounasjoentie 6), lauantaina 16.3. klo 8.00 alkaen kilpailukeskuksessa. Opastus paikalle           
Pellontieltä, lisäksi opasteet kilpailukeskuksessa. 
 
MIkäli kuljettaja haluaa tuoda kalustoa etukäteen kilpailun huoltoalueelle, tulee kaluston olla           
kilpailukeskuksessa kilpailua edeltävänä iltana klo 22 mennessä. Klo 22 saakka kilpailukeskuksessa on            
päivystys ja liikenteenohjaus huoltoalueelle. Reitti kilpailukeskuksen piha-alueelle sekä huoltoalueelle         
suljetaan heti klo 22 jälkeen ja ko. ajankohdan jälkeen paikalle saapuvien tulee jättää kalusto erikseen               
merkitylle pysäköintialueelle. Liikenteenohjaus avautuu uudelleen lauantaiaamuna klo 7. Em.         
toimenpiteellä edistetään alueella majoittuvien yöpymisrauhaa. Huomiothan, että kilpailukeskuksen        
piha-alueella pysäköinti, myös lyhytaikainen, on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. 
 
HUOM! ota ilmoittautumiseen mukaan ajokortti. Osallistumismaksu tulee näkyä järjestävän kerhon          
tilillä viimeistään 13.3. Liikennevakuutusta ei tarvitse erikseen todistaa ilmoittautumisen yhteydessä          
vaan kuljettaja vakuuttaa ilmoittautumisen yhteydessä allekirjoittamalla, että kilpailussa        
käyttämässään kelkassa on voimassa oleva liikennevakuutus. Kilpailun osallistumismaksu tulee         
maksaa etukäteen kilpailukutsussa ilmoitetulle tilille. Mikäli maksu maksetaan vasta         
kilpailupaikalla, on osallistumismaksu 200€/kilpailija. 
 
Lue tarkkaan SMK:n MK-Enduro säännöt! 
 
JOHTAVAT TOIMITSIJAT 
Kilpailun tuomaristo: Petri Roininen, Henry Killström ja Janne Raappana 
Kilpailun johtaja: Janne Raappana p. 040 932 1313 
Kilpailun sihteeri: Paula Pekkinen p. 040 5751 235 
Katsastuspäällikkö: Henry Killström p. 040 745 6684 
Turvallisuuspäällikkö & Ratamestari: Harri Helin p. 040 5100 395 
Ympäristöpäällikkö: Esko Tuisku p. 040 7706 022 
Varikkopäällikkö: Henry Killström 040 7456 684 
Ajanottopäällikkö: Jukka Kallio p. 040 848 8720 
 
KESKEYTYSNUMERO 041 729 4697 
EA-NUMERO 041 472 5577 
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 
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AIKATAULU 16.3. 
klo 8.00 ilmoittautuminen 
klo 8.30 alkaen katsastus, oma katsastusaika 30 min ennen lähtöaikaa 
klo 9.00 ensimmäinen kilpailija lähtee reitille 
 
KATSASTUS 
lauantaina 16.3.2019 klo 8.30 alkaen, 30 min ennen omaa lähtöaikaa. Kilpailijoiden tulee esittää SMK:n              
Enduro-sääntöjen mukaiset asiapaperit tarvittaessa myös katsastuksen yhteydessä. Lisäksi kelkan sekä          
kilpailijan varusteet tulevat olla SMK:n Enduro-sääntöjen mukaiset.  
 
KILPAILU 
Ensimmäinen kilpailija lähtee klo 9.00. Lähtöluettelo julkaistaan arce.fi sivustolla sekä Facebookissa .  

 
Kilpailussa on käytössä uusi merkki Katso taaksepäin, jotka on asennettu mutkan           
ennakkomerkkiin, sellaiseen paikkaan, jossa kilpailijan on turvallista katsoa taaksepäin         
tuleeko sieltä kenties nopeampi kuski.  
 
 

Kilpailun aikana ilmoitusasiat päivitetään arcen nettisivuille arce.fi. Nettisivuilla on uutisbanneri, johon           
päivittyvät kilpailun aikana tiedotettavat asiat.  
 
AIKAKORTTI 
Aikakortista käy ilmi välimatkat ja ajoajat kullekin AT-asemalle. Kilpailija itse laskee millä ajalla saa              
mennä AT-asemille ja huolehtii että aikakortti tulee merkityksi AT-asemilla. Kilpailijalla on velvollisuus            
tarkistaa kortin merkintöjen oikeellisuus. Kilpailijan, joka kadottaa aikakorttinsa, tulee hankkia itse           
itselleen uusi kortti seuraavalla AT-asemalla.  
 
EK:T JA SIIRTYMÄT 
Reitin maksimiaika on 207 min. Siirtymä 2km (5 min).  
EK1 61 km (max aika 80 min). Huolto Palojärven lomakeskuksessa 20 min + siirtymä 6 km (10 min). 
EK2 15 km (max aika 20 min) Siirtymä 1,5 km (7 min) 
EK3 53 km (max aika 65 min) 
 
HUOMIO EK3:lla noin puolessa välissä virallisella kelkkauralla on metsäkoneen jälki 1400m + 200m             
mittaisilla pätkillä, nämä kohdat on merkitty huomioi-merkein. Tämän jälkeen on aurattua           
metsäautotietä 2400m, tie on lumipohjainen, mutta liukas. Metsäautotieltä enduroreitti kääntyy          
liukkaalta pohjalta jyrkästi oikealle (yli 90 astetta).  
 
Maali Palojärven lomakeskukseen, jossa suljettu varikko ”park ferme”.  
 
Tankkausväli lähdöstä huoltoon on 63 km, EK2 ja EK3 kilometrimäärä siirtymineen on 76 km, joten               
kilpailijalla on mahdollisuus lisätankkaukseen heti EK2:n maalin jälkeen (erikseen merkityllä paikalla           
Oitolanrannan kodan piha-alueella). Järjestäjä kuljettaa polttoaineet EK lähtöön. Nimetyt         
polttoainekanisterit oltava kisakeskuksen alueella, järjestäjän ilmoittamassa paikassa, viimeistään 16.3.         
klo 10. Kilpailija voi jättää kanisterin järjestäjälle jo perjantaina 15.3. ennakkoilmoittautumisen           
yhteydessä (klo 17-20 Tiedekeskus Pilke).  
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Siirtymillä tulee noudattaa varovaisuutta ja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitus on 40 km/h.  
 
HUOLTOALUE 
Huolto on ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen Palojärven lomakeskuksessa, järjestäjän merkitsemässä         
paikassa. Huoltoaika, mukaan lukien siirtymä EK2 lähtöön, on 30 min. Kilpailijan apuna saa olla yksi               
nimetty huoltomies. Yleisöltä on alueelle pääsy kielletty. HUOM! HUOLTOALUEELLA ON EHDOTON           
TUPAKOINTIKIELTO. Kilpailukeskuksen alueella tupakointi on sallittu ainoastaan erikseen merkityllä         
paikalla.  
 
Huoltoalueella on ehdottomasti käytettävä huoltomattoa kelkan alla huollon ja tankkauksen aikana.           
Myös bensa- ja öljyastioiden alla on käytettävä vastaavaa mattoa. Huolehdi roskat pois huoltoalueelta.  
 
 
TURVALLISUUS, HÄTÄTILANTEET JA KESKEYTYKSET 
Kilpailukeskuksessa päivystää ambulanssi / ensihoitoyksikkö ja SPR ensihoitohenkilökunta. Maastossa         
on EA-pisteitä EK1 20km ja 40km kohdalla sekä maalissa, EK2:lla lähdössä ja EK3:lla lähdössä ja 15 km                 
ja 35 km kohdalla. Onnettomuudesta tulee ilmoittaa numeroon 041 472 5577 tai keskeyttämisestä             
tulee ilmoittaa välittömästi numeroon 041 729 4697. Kilpailijoita pyydetään käyttämään Whats           
App-sovellusta sijaintitietojen lähettämiseen keskeytyksen sattuessa. Näin järjestäjän on helppo tulla          
hakemaan keskeyttänyt pois. Ennen kilpailupaikalta poistumista varmistathan, että kilpailun johto          
tietää keskeytyksestä.  
 
Turvallisuussyistä pyydämme kilpailijoita asentamaan puhelimeen maksuttoman 112-sovelluksen, joka        
mahdollistaa avun saamisen nopeammin mahdollisen onnettomuuden sattuessa. 

 
PESEYTYMINEN 
Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus käydä saunassa / suihkussa. Naisten saunavuoro on klo 12-13. 
 
PALKINTOJEN JAKO 
Palkinnot jaetaan jokaisen luokan kolmelle parhaalle. Palkinnot jaetaan kilpailun virallisten tulosten           
julkaisemisen jälkeen. Arvontapalkinto arvotaan ennen luokkien palkintojen jakoa.  
 
Alueella on järjestyksenvalvoja ja liikenteenohjaus. Alkoholijuomat ja päihteet on kiellettyjä kilpailun           
lähtö-, maali- ja erikoiskoealueilla sekä niiden läheisyydessä.  
 
Lisätietoja 
Anu Kämä-Helin p. 040 758 0083 
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