
Kuusamon ajoleirin aikataulu 

 

Perjantai 27.1. Kuusamon Tropiikissa 

klo 17:30 – 18:00 Leirille ilmoittautuminen kokoustilaan tultaessa 

klo 18:00 – 19:00 Lauantain ajoharjoittelun läpikäyminen 
 
klo 19:00 – 20.00 Turvallinen kelkkailu 
  Jukka Lainkari, moottoriliitto/Lamk  
 
klo. 20:00 – 20:45 Tiedotus ja sosiaalisen median hyödyntäminen kilpakuljettajana/harrastajana        

     Veera Virtanen / Veera Virtanen Racing 

 

Mikäli et perjantaina pääse ilmoittautumaan koulutuksen yhteydessä niin ilmoittautuminen on mahdollista 

myös lauantaina ajo-harjoitteluradalla klo 9:00 - 9:20. Ilmoittautuminen on kaikille pakollinen.  

 

Lauantai 28.1. Ajorastikoulutus Kurkijärvellä ja teoria koulutus Kuusamon Tropiikissa.  

Ajorasteille jakautuminen Kurkijärven Siprun Snowcross -radalla klo 9:15 parkkialueen reunalla. 

Ajorastit alkavat klo 9:30. Ole ajoissa paikalla, että kaikki pääsevät lähtemään rasteille samaan aikaan. 

 

Ajajat jaetaan viiteen ryhmään (noin 14 henkeä/ryhmä) ryhmät kiertävät neljällä rastilla ja yksi ryhmä ajaa 

vapaasti crossiradalla. 

 

 Jarrupatikko 

 Tero Lokka 

 Kapearänni sekä liukas jää 

 Henri Marttinen 

 Nopea jänkäpatikko 

 Arto Pätsi 

 Mutka ja puunkiertoa 

 Mikko Laine 

 Vapaa ajoharjoittelu crossiradalla 

 Ajo-opastajana toimii Snowcrossin Pro –luokan kuljettaja Aleksi Heikkala 

 

Makkaranmyynti radalla on klo 11:00 – 13:00. Ajorastien välissä pidetään samaan aikaan tauko, jolloin 

kuljettajat pääsevät välillä syömään.  

Rastikoulutus loppuu noin klo 15.  

 

Tauko klo 15 – 17:00  

 

Yhteinen ruokailumahdollisuus Kuusamon Tropiikissa 

Lounasbuffet klo 15-17.00, ruokailutila sijaitsee teoria koulutustilan vieressä.  

Hinta 13,50 € (ei sisälly leirimaksuun) 

 

 

 



Kuusamon Tropiikissa teoriakoulutus 

klo. 17.00  Vapaata keskustelua päivällä rasteilla esille tulleista asioista  
Kaikki ajorastikouluttajat 
 

klo. 17:45  Moottorikelkan tekniikka ja alustan säätäminen 

   Tero Lokka  

 

klo. 19:15  Yleisesti kauteen ja kisoihin valmistautuminen parhaan tuloksen saavuttamiseksi 

Mikko Laine  

 

klo. 20:00 Kuljettajan varusteet 

 Hanna Bragge / Oulun Ojanrauta / Duell Oy 

 

klo. 21:00 Kilpailuissa kilpailijana/kilpailujen kulku ja aikakortin läpikäynti  

(lähinnä uusille kuljettajille) 

           Kati Pätsi 

Kuusamon Tropiikissa sijaitseva R-kioski on auki kokoajan ja sieltä voi käydä pientä purtavaa ja kahvia 

taukojen aikana. Taukoja pidetään sen mukaan kuinka asiaa riittää kouluttajilla, aikataulu on 

teoriakoulutuksessa joustava.  

Sunnuntain kilpailuun voi ilmoittautua Kuusamon Tropiikissa teoriakoulutuspaikan lähellä olevassa 

kokoustilassa klo 16:30 - 18:00. 

Osoite ajoharjoittelu-radalle: Kurkijärventie 72 talon kohdasta vasemmalle (Kuusamosta päin tultaessa). 

Risteyksessä on kyltti Snowcross -rata.  Radalle on opastus. 

 

Leirille/kilpailuun tarvittavia varusteita 

Leirillä ei ole pakko pitää muita varusteita kuin kypärää, mutta suosittelemme pitämään kaikki 

kilpailuissakin tarvittavat varusteet vahinkojen välttämiseksi ja ajon sujuvuuden vuoksi. 

Kilpailussa pitää sääntöjen mukaan olla: 

”Ajoasun on suojeltava kylmältä ja loukkaantumiselta kaatumatapauksissa. Jalkineiden on oltava topatut 

polvipituiset saappaat tai muut tukevat jalkineet. Hartia- ja selkäsuojaa, sekä polvisuojien käyttöä 

suositellaan. 

Ainoastaan kypärät, jotka vastaavat seuraavia vähimmäisvaatimuksia, voidaan hyväksyä kilpailuun. 

Perusvaatimuksena on, että suojakypärän ja sen kaikkien osien, joita ei tässä yhteydessä luetella 

tarkemmin, on vähintään täytettävä alla lueteltujen standardien koeistusvaatimukset:  

• Europe ECE 22-05 ‘P’, ´NP´tai ´J´  
• Japan JIS T 8133 : 2007,  
• USA SNELL M 2010 Urh.S 2016 1.2, 11.5.2016 92  
 
Merkintä ECE on ympäröity E jonka perässä oleva numero (1 - 48) tarkoittaa maata, joka standardi kypärän 

on hyväksynyt. Sen alla olevassa tekstissä täytyy esiintyä numero 05. Merkintä sijaitsee kypärän 

sisäpuolella, vuoren alla tai hihnassa”. 

Sääntöjen määräämien varusteiden lisäksi suosittelemme pitämään myös munuaisvyötä sekä niskatukea.  

 Kelkasta pitää kilpailua varten löytyä pieni EA-laukku jossa tärkein varuste on avaruuspeite/lakana. 

 EA-laukku sekä pakollisien varusteiden olemassaolo/käyttäminen tarkastetaan katsastuksessa. 

(ajokenkien tulee olla vähintään sääreen ylettyvät). 

 Kelkan rekisteriotetta ei tarvitse olla mukana leirillä eikä sunnuntain mini endurossa. 

 

Tervetuloa! 


