
LISÄTIETOA LEIRISTÄ / VIIKONLOPUSTA 

 
Leirin aikataulu 

Leirille ilmoittautuminen ja teoriajakso alkaa perjantaina 11.1. klo. 17.30 Holiday Club Kuusamon 

Tropiikissa. 

 

Lauantaina ajorasteille lähtemisen valmistelut alkavat Kurkijärven Snowcross -radalla n. klo 9.00 ja kestää 

noin klo 15. asti. Välillä tauko, jolloin makkarakoju on auki ja mahdollisuus kuskin ja kelkan tankkaukseen.  

Ajorasteille mennään ryhmänvetäjän kanssa ja rasteilla ajetaan vuorotellen n. 45 min. Rasteja on yhteensä 

viisi, joissa neljässä on kouluttaja ja yhdessä on vapaata ajoa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme 

järjestämään rasteille myös ns. lämmittely radan.  

 

Buffet ruokailu Kuusamon Tropiikissa n. klo 15 - 17.00. Ruokailun hinta on 15 €/henkilö, jokainen maksaa 

ruokailunsa henkilökohtaisesti paikanpäällä.  

 

n. klo 17. jatkamme teoria ja venyttely/verryttely osuudella Kuusamon Tropiikissa.   

 

Leirin teorian tauolla on mahdollisuus käydä hoitamassa ilmoittautuminen sunnuntain kilpailuun, jolloin 

ilmoittautumista ei tarvitse tehdä enää kilpailupaikalla. Kisakeskuksena toimii sama rata-alue kuin leirin 

rastikoulutuksessakin. 

 

HUOM! aikataulut ja teoriajakson sisältö voi vielä muuttua.  

 

Lisätietoa leiristä päivitämme aina: 
 

Kuusamon Moottorikelkkailijoiden Facebook -sivuilta löytyvään tapahtumaan 

https://web.facebook.com/events/302056543942434/ 

 

sekä Kelkkalehden keskustelupalstalle omaan aiheen alle: 

http://kelkkalehti.com/keskustelu/index.php?threads/mk-enduro-leiri-ja-kuusamon-tropiikki-mini-mk-

enduro-kilpailu-kuusamo-11-13-1-2019.142093/ 

Jos sinulla on kysyttävää leiriin liittyen voit laittaa viestiä Facebookin ja kelkkalehden keskustelupalstan 

kautta tai ottamalla yhteyttä  

Kati Pätsi 044 3400 940, kati.patsi@pielisenbetoni.fi  

 

Mikäli olet ilmoittautunut leirille, mutta et pääsekään osallistumaan. Ilmoita asiasta viipymättä leirin 

järjestäjälle, jotta voimme ottaa tilallesi toisen osallistujan. Leiri on ollut joka vuosi täynnä ja toivomme, 

että mahdollisimman moni pääsisi mukaan. 

 

Majoitus 

Holiday Club Kuusamon Tropiikkiin on varattu sopimushintaan huoneita leirille ja kilpailuun osallistuville. 

 

Majoitusta varattaessa mainitse tunnus: Moottorikelkkailijat 

 

Majoitus ajalle: 11.-13.1.2019 

  

Huonehinnat: 

88 € / vrk /kahden hengen huone 

68 e /vrk yhden hengen huone 

  

Sisältäen aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. 

Huoneet käytössänne alkaen klo 15.00 ja luovutus klo 12.00 

 

Majoituksen voi varata numerosta: 0300 870 960 

tai sähköpostilla osoitteesta: hotelsales.kuusamo@holidayclub.fi 

Varaukset olisi hyvä tehdä viimeistään 31.12.2018 mennessä 



Ajovarusteet leirillä 

Leirillä kaikilla tulee olla vähintään säännöissä vaadittu kypärä, suositellaan kuitenkin, että jo leirillä kaikilla 

olisi MK-enduron säännöissä vaaditut varusteet. Mikäli osallistut sunnuntain kilpailuun, nämä varusteet 

täytyy olla kuskilla päällä katsastuksessa.  

• Hyväksyttyä mallia oleva kypärä, integraali tai avoin (ks. Urheilusäännöstö 033.3.1)  

 • Europe ECE 22-05 ‘P’, ´NP´tai ´J´  

• Japan JIS T 8133 : 2007, 2015 (2007 voimassa 31.12.2019 asti)  

• USA SNELL M 2010, 2015 (2010 voimassa 31.12.2019 asti)  

 

Merkintä ECE on ympäröity E jonka perässä oleva numero (1 - 48) tarkoittaa 

maata, joka standardi kypärän on hyväksynyt. Sen alla olevassa tekstissä 

täytyy 

 

Kilpailuissa käytettävien suojakypärien tulee olla vahingoittumattomia. 

Suojakypärän lisävarusteet (visiirit yms.) tai leukahihna eivät saa olla 

vaurioituneet tai naarmuuntuneet. 

 

Kypärään ei myöskään saa kiinnittää mitään ylimääräistä 

• Kovasta materiaalista valmistetut suojainosat: rinta-selkäpanssari ja olkapääsuojaimet  

• Sääri-/ polvisuojat kovaa materiaalia  

• Pohjepituiset saappaat. 

Lisäksi suosittelemme kaikille myös niskatuen käyttöä. 

 

 

Mini MK-enduro kilpailu 

Sunnuntaina järjestetään 36 kilometrin mittainen mini enduro kilpailu, joka on loistava mahdollisuus 

kokeilla kilpailemista ensimmäistä kertaa ikinä tai testata vauhtiaan 2019 talven osalta. Kilpailuun pitää olla 

vähintään kertalisenssi, mutta leirille osallistuvien ei tarvitse lisenssiä hankkia, koska se sisältyy leirin 

ilmoittautumismaksuun.  

Kilpailun säännöt käydään läpi lauantai-iltana leirin päätteeksi, jotta kilpailuun olisi helpompi lähteä ja 

kilpailun kulku olisi selvä. Mikäli sinulla on kysyttävää kilpailemiseen liittyen, silloin asiasta on helppo kysyä.  

Kilpailuun ilmoittautumisen osoite ja ajankohta ilmoitetaan myös leirille ilmoittautumisen sivuilla, kun asia 

selviää.  

Mikäli osallistut myös kilpailuun muista tarkastaa, että sinulta löytyy vaadittavat varusteet sekä PIENI 

ENSIAPULAUKKU (jossa on oltava avaruuslakana).  

Lisää tietoa kilpailusta julkaistaan myöhemmin.  

 


