
KULJETTAJAKIRJE 
 
Tervetuloa Enduron Kansalliseen Tukikilpailuun Askolaan lauantaina 11.3.2023 
 
Kilpailukeskuksen osoite: Tanhuvaaran Seuratalo Hänninmäentie 114, 07150 Askola  
 
KILPAILUN AIKATAULU: 
 
Kaikki luokat 
klo 8:00 ilmoittautuminen ja katsastus alkaa 
klo 10:00 ensimmäiset kilpailijat reitille  
 
A, B ja V40 luokat ajavat 4 kierrosta ja muut luokat 3 kierrosta.  
 
Kilpailu ajetaan ns. rallisäännöllä ja myöhästymisraja on 15 minuuttia.  
 
Lähtöluettelo: https://kalkku.fi/kisa/?23/EN/14 tarkista lähtöluettelosta kilpailunumerosi ja lähtöaikasi.   
 
Alla kuva kilpailukeskuksen alueesta. Huomiothan, että kilpailukeskuksen tilat ovat rajalliset, 
pyrittehän käyttämään mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä. Huoltoautojen pysäköinti 
tapahtuu tien oikeaan laitaan tultaessa Mäntsäläntieltä Hänninmäentien suuntaan (seuraa 
merkkejä) Huomoittehan, että nopeusrajoitus on 50 km/h huolto-osuudella. 
 
 

 
 
 
 

https://kalkku.fi/kisa/?23/EN/14


 
 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu Tanhuvaaran Seuratalon sisällä, Seuratalon pihalla on katsastus sekä 
kilpailun lähtöAT, väli AT kierrosten välillä sekä kilpailun maali AT. Huomioithan maali AT:n sijainnin 
eli vaikka kyseessä on Sprint enduro, viimeisen kierroksen pätkän maali EI ole koko kilpailun 
maali vaan sinun on ajettava kilpailukeskuksen pihalla olevalle Maali AT:lle saapuaksesi koko 
kilpailun maaliin.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
PALKITTAVAT LUOKITTAIN 
 
A1  1 B1 3 C16  1 
A2  2 B2 3 C21 6 
A3  3 B3 3 C40 6 
 
V40 2 Naiset 3  
V50 6  
V60  3 
 
Palkinnot jaetaan mahdollisimman pian kilpailijoiden saavuttua maaliin 
 
 
 
MUISTATHAN, ETTÄ SINULLA ON KATSASTUKSESSA MUKANA  
 Tarvittavat moottoripyörän paperit.  
 Avaruuslakana/sideharsorulla-paketti (oltava koko kisan ajan maaliin asti). Pakkaus on myös 

näytettävä katsastuksessa!!!  
 Ajanottoponderit yksi kumpaankin moottoripyörän tuuliohjaimeen sisäpuolelle kiinnitettynä 

pystyasentoon. Pysymisen varmistamiseksi voit teipata sen.  
 Sääntöjen mukaiset selkeät kilpailunumerot. 
 Endurosääntöjen mukainen rintapanssari ja kypärä 

 
 
 
 



KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN  
 
Välttääksemme ajanotossa toimitsijoiden turhaa työtä, heidän selvittäessään keskeyttäneiden kuljettajien 
olinpaikkaa ja antaaksemme heille aikaa keskittyä olennaiseen eli tulosten laskentaan muistattehan 
ilmoittaa keskeytyksen viipymättä puh. 040 477 1787.  
Ilmoituksen laiminlyönnistä ajajan on maksettava järjestäjälle sakkoa 50 €. (Endurosääntö 061.9.2). 
 
 
YMPÄRISTÖOHJEET 
 
Kilpailijat saavat ilmoittautumisen yhteydessä roskapussin, johon voi laittaa kilpailun aikana kertyvän 
sekajätteen. Roskapussit voi kilpailun jälkeen laittaa huoltoalueella oleviin jäteastioihin. Kilpailun 
järjestäjä on varannut kilpailukeskukseen astioita öljyjen ym. nesteiden talteen keräämiseksi. Lisäksi 
paikalla on jätesäkkejä ja alkusammutusvälineet. 
 
TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY KILPAILUKESKUKSESSÄ SEKÄ 
HUOLTOALUEELLA, ja sallittu vain sitä varten merkityillä tupakointipaikoilla. 
 
 
HUOLTOMATTO JA 6 KG:N SAMMUTIN 
 
Varikolla sekä huoltoalueella käytettävä lajisäännöstön mukaista huoltomattoa! Jokaisessa 
huoltoautossa on oltava 6 kg:n sammutin!!!  
 
 
ONNETTOMUUDEN SATTUESSA! 
 
PYSÄHDY AUTTAMAAN/ANNA ENSIAPUA 
VAROITA MUITA 
HÄLYTÄ LISÄAPUA  
 
Turvallisuuspäällikkö Jari Harala p. 040 585 3123 
 
Reitillä on ensiapuhenkilöstä, jotka saapuvat tarvittaessa tekemään ensiarvion loukkaantuneen tilasta. 
Maastokokeella on turvakelkka/-mönkkäri tai moottoripyörä, jotka vastaavat maastokokeen 
turvallisuudesta.  
 
Muistathan, että jokainen kilpailija on velvollinen pysähtymään auttamaan loukkaantunutta kilpailijaa. Jos 
olet auttanut reitillä loukkaantunutta kilpailijaa, ole yhteydessä ajanottoon saadaksesi hyvitystä 
auttamiseen menneestä ajasta. 
 
 
 
REITTIKUVAUS: 
 
Kilpailun lähdöstä maastokokeen alkuun on noin 1 km siirtymä. Maastokoe on noin 16 km pitkä ja kulkee 
sekä metsässä että pellolla.  
 
Kierrosten välissä saavutaan kilpailukeskukseen huoltoon ja seuraavalle kierrokselle lähdetään 
kilpailukeskuksen väli AT:n kautta.  
 
Huomioithan maali AT:n sijainnin eli vaikka kyseessä on Sprint enduro, viimeisen kierroksen pätkän 
maali EI ole koko kilpailun maali vaan sinun on ajettava kilpailukeskuksen pihalla olevalle Maali AT:lle 
saapuaksesi koko kilpailun maaliin.  



 
.  
Tanhuvaaran seuratalossa on buffetti, jossa huoltomiehet ehtivät hyvin käydä ravitsemassa itseään 
kierrosten välissä ja kilpailijat maaliin tulon jälkeen.  
 
Kilpailun tulokset: https://kalkku.fi/tulokset  
Livetulokset: live.kalkku.fi   
 
 
Toivotan kaikille oikein antoisaa ja vauhdista kilpailupäivää 
 
Satu Hiltunen 
kilpailun sihteeri 
p. 040 8379575  
 
 
 
 
 
 
 

https://kalkku.fi/tulokset

	YMPÄRISTÖOHJEET

