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Reittiselostus 

Taivalkoski SM enduro 2019 

2.3.2019 

Ilmoittautumismaksu suoritus tilille 26.2.2019. Kuitti mukaan ilmoittautumiseen! 
Käteismaksu 200€!!! 

Kisakeskuksessa avoin varikko, johon parkkeerataan kilpailijoiden autot ja kelkat. Varikolla 
voi tehdä viimeset huollot ennen katsastusta. Asian mukainen huoltomatto on pakollinen. 
Katsastus on puolituntia ennen omaa lähtöaikaa. 

Pysykää reitillä! Tänä talvena pehmyttä lunta! Kanto/kivi vaara. Paljon ojia reitillä! 

EK 1 lähtö on kisakeskuksessa. Lähtöaika on aika EK1:selle!!!! Siirtymää ei ole. 

EK1 8km Lähtee kilpailukeskuksesta vanhoja hiihtolatupohjia pitkin harvassa metsässä. Siitä tienpohjaa ja suo pätkän 
kautta maaliin. 

Siitä siirtymä 0.5km tietä pitkin 2 ek:n lähtöön. Aikaa 10min. 

EK2 34km Lähtö tienpohjaa pitkin erittäin nopea alkupätkä jonka jälkeen SILTA!!!!  sitten alkaa puunkierto osuus. 
Loppu ek kulkee aukaisemattomia tienpohjia pitkin ja suo osuuksien kautta sähkölinjalle jossa menee yleistä kelkka 
uraa pitkin maaliin. 

Siitä siirtymä 1.4km huoltoon. Huolto 10min siirtymä 3ek lähtöön 3,9km. Aikaa yhteensä 30min. 

Huolto on EK2:sen jälkeen Leiliahossa. Kilpailukeskuksesta noin 3,42km. Huolto tapahtuu ns. 
”autosta”. Huoltoalueelle ainostaan kuljettaja ja huoltomies. Ylimääräisistä henkilöistä 
aikasakko 2min per henkilö!!!! 

HUOLTOALUE 
Kilpailun järjestäjä osoittaa huoltoaluemerkeillä paikan, jossa kuljettaja ja yksi kuljettajan henkilökohtainen 
huoltomies (yksi/kuljettaja) voivat korjata ja tankata kelkkaa. 
Yleisöltä on alueelle pääsy kielletty! 
Huolto- ja tankkausalueella on käytettävä huoltomattoa kelkan alla, huolto- ja tankkaustoimien aikana. Maton on 
oltava riittävän suuri, materiaalin öljyä ja bensiiniä imevää. Bensiini- ja öljyastioiden alla on käytettävä vastaavaa 
mattoa. 
Polttoaine- ja voitelutäydennykset Moottorikelkan tankkaaminen saa tapahtua vain merkityillä huoltoalueilla. 
Tupakointi on kielletty. 
Ylimääräiset huoltoalueella huoltokortitta olevat henkilöt aiheuttavat kuljettajalle aikasakkoa 120 sek. 
Tupakanpoltto huoltoalueella 300 sek. 
 
Siirtymä ek3:lle 3.9km 
 
EK3 60km Lähtö virallista kelkkauraa pitkin erittäin nopea osuus sitten pikkunen ketunlenkki josta taas viralliselle 
kelkkauralle ja siitä järvi pätkä joka on vesillä ja taas virallista kelkkauraa pitkin ja siitä suo osuuksia ja harju maisemia 



pitkin metsäauto teille ja vesistön ylitykseen, pikku tien pätkä ja kelkkareittiä, vanhoja hiihtolatupohjia pitkin maaliin 
kisakeskukseen. 
 
Heti maalin jälkeen on suljettu varikko ”park ferme”.   
 
Reitin maksimiaika on 3 h. 
 
Peseytyminen. Kisakeskuksessa suihkut miehille ja naisille ilmloittautumis paikan läheisyydessä. Sauna mahdollisuus 
oppilas asuntolan saunassa. 
 
 
Onnettomuudet 
Jos kuljettaja tapaa loukkaantuneen kuljettajan, on hänen annettava tälle kaikki mahdollinen ensiapu ja 
edesautettava hänen hoitoon pääsyään. Apuun käytetty aika pyritään hyvittämään, joten avun antamisesta on 
ilmoitettava kilpailun järjestäjälle heti maaliintulon jälkeen. Jos kuljettaja joutuu liikenneonnettomuuteen, hänen on 
jäätävä onnettomuuspaikalle selvittämään asia. Hyvityksen määrän päättää Tuomaristo. 
 
Kilpailun johtaja 0405403952 
Varajohtaja 0405917994 
Ensiapu 0465857012 (tallenna varalta omaan puhelimeen) 
Keskeytys 0465859728 (tallenna varalta omaan puhelimeen) 
 
 
 

 

 
 


