
Ohjaajakokous Vaalan Juustola SM-Enduro 3.3.2018    
   
Pysäköinti tapahtuu liikenteenohjaajien opastamana kolmelle eri alueelle (ks. kartta). Auto ja kärry 
jäävät sille paikalle, johon ne ohjataan ja kelkka otetaan kärrystä/autosta ulos. Autolla ei siis siirrytä 
huoltoon. 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu Vaalan urheilutalolla, jossa sijaitsee kisakanslia. Sisältä löytyy myös 
kartat reiteistä. Muista ottaa tosite ilmoittautumismaksusta (paperi tai verkkopankki tms. luotettava 
lähde). Muistakaa ostaa ja tulostaa todiste vuosi-/kertalisenssistä. Kertavakuutuksia ei enää 
myydä kilpailukansliasta. Täyttäkää ja tulostakaa myös ilmoittautusmis- ja katsastuslomakkeet 
ennakkoon. Näin nopeutat ilmoittautumisen ja katsastuksen sujuvuutta. Vakuutukset/lisenssit 
ostetaan SMK:n nettisivuilla olevan verkkokaupan kautta ja lomakkeet löydät 
ilmoittautumisessa käytettävältä kelkkatulokset.fi sivustolta. 
 
  
Huoltoalue sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä, johon huoltomies kuskaa 
tarvittavat varusteet pulkalla tms. Telttoja ei pystytetä huoltoalueelle tilan ahtauden vuoksi! 
Huoltoalue sijaitsee suljetulla tiealueella (ks. Kartta). Huom! Muista ottaa mukaan oma 
huoltomatto.  
 
Katsastusalue sijaitsee myös kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä, johon on 
pysäköintialueelta lyhyt matka. Katsastuksessa kilpailijalla täytyy olla myös asianmukaiset 
varusteet päällä! Täytä katsastuspöytäkirjaan huolella omat tietosi sekä huollon tiedot (puh. 
Numerot).    
Katsastukseen 30 min ennen omaa lähtöaikaa!  
   
Lähtöaika lähtöluettelossa on EK1:n siirtymälle merkattu lähtöaika. Lähdön jälkeen on siis 10 
minuuttia aikaa siirtyä EK1:n AT:lle. Siirtymä on kaksisuuntainen ja nopeusrajoitukset ovat 
voimassa!    
  
Palkintojen jako tehdään porrastetusti: ensimmäiset palkinnot jaetaan noin kello 14.30, tai heti kun 
viiden lähtöluettelossa olevan sarjan kaikki ajan saaneet ovat maalissa. Toinen palkintojen jako 
noin kello 17.00, kun viimeinen kuski on maalissa ja ajat ovat tarkistettu.  Epäviralliset tulokset 
julkaistaan tulostaululla niin pian kuin ne on saatu lasketuksi ja niissä tulee näkyä julkaisuaika. 
Tulosten julkaisun jälkeen kilpailijalla saa lastata kelkkansa kärryyn.  
   
Kilpailureitistä julkaistaan kartta perjantaina 2.3. Kartta on myös nähtävillä kilpailukeskuksessa. 
Kilpailija saa kartan ilmoittautumisen yhteydessä käyttöönsä.  
   
Kilpailukeskuksessa on aamusta tarjolla kahvia, pullaa ja makkaraa. Myöhemmin päivällä tarjolla 
on myös hernekeittoa.   
 
Reittiselostus   
EK 1 Oulun kelkkakauppiaat ”Yleisöek” 6km max (30 min)   
EK:n alkuun siirtymä 4km. Aikaa siirtymään 10min.   
EK1:llä on mutkaista metsäosuutta ja metsäautotietä.     
   
Siirtymä EK1:ltä EK2:lle on hyvin lyhyt, siirtymä ylittää VT22: n.    
Siirtymä 0,1km aikaa 5 min    
   
EK 2 Paavo 35 km (max 80 min)    
Ek 2 on pääsääntöisesti nopeaa reittiä mutta sisältää myös mutkaisia metsä- 
ja suoalueita sekä metsäautoteitä. Reitillä on myös muutamia pienehköjä lampia.    
EK2:n jälkeen siirtymä kilpailukeskukseen huoltoon 4km, kilpailukeskuksessa huolto 10min, 
jonka jälkeen siirtymä 3km EK3:lle.    



   
Siirtymät yhteensä 7km aikaa siirtymiin ja huoltoon 30min   
   
   
EK 3 Soson pytinki 65 km (max 180 min)   
EK3 on hyvin monipuolinen ja haastava reitti. Reitiltä löytyy pätkiä kelkkareitistä, metsäautoteitä, 
tiukkaa puunkiertoa sekä suoalueita.    
   
HUOM! Suoalueilla lämpimän alkutalven jäljiltä mahdollisesti aukeavia suonsilmiä, joten 
pysy reitillä!    
EK3:n jälkeen siirtymä 3km kilpailukeskukseen maaliin.    
   
Siirtymä 3km aikaa 10 min. Ennakkovapaa    
   
   
Siirtymillä teiden ja valtateiden ylityksiä sekä siirtymät kulkevat osittain laduilla.  Siirtymillä on myös 
siviili liikennettä!  
Noudata nopeusrajoituksia ja stop-merkkejä! Teiden ylitykset ovat kilpailijan vastuulla! 
    
Muuta huomioitavaa:    
Soittaessasi sinun puhelinnumeron tulee näkyä vastaanottajan puhelimessa.   
   
Nollaa kelkan trippimittari jokaisen EK:n lähdössä, jotta osaat kertoa sijaintisi, jos joudut 
jostain syystä keskeyttämään. Ilmoita keskeytyksesi numeroon 0400 227 953.   
   
  
ENSIAVUN PUHELINNUMERO ON 044 280 2580 (TAI YLEINEN HÄTÄNUMERO 112).   
Kilpailussa on paikalla lääkäri, ambulanssi ja maastossa useita ensiapukelkkoja.     
   
SÄÄNTÖJEN MUKAAN JOKAINEN KILPAILIJA ON VELVOLLINEN AUTTAMAAN 
KANSSAKILPAILIJAA VAHINGON SATTUESSA!    
  
 


