
MK-Enduro Kuusamo 20.3.2021 

Tietoja kuljettajille 

 

Muistattehan että Kuusamon Endurossa kisataan myös SM –Kerhojoukkue  MESTARUUDESTA, 

muistathan ilmoittaa joukkueesi kilpailuun osoitteessa giant.fi. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Kalliovaaran soranottoalue, osoitteessa Ouluntie 57 (josta opastus kilpailupaikalle). 
Kilpailupaikalla ei ole yleisiä sisätiloja. Kilpailutoimisto sijaitsee parakissa kilpailukeskuksessa. 
Koronarajoituksien vuoksi paikalle ei päästetä yleisöä ja kilpailijalla saa olla vain yksi huoltohenkilö mukana.  
Kilpailukeskuksessa EI SAA tankata kelkkaa, vaan kelkat tulee olla valmiiksi tankattuja. Kelkkojen alla tulee olla 

aina huoltomatto.  

Kilpailukeskuksen parkkitila on autoille rajallinen. Tulettehan siis mahdollisimman vähillä kulkuneuvoilla ja 

aikaisintaan tuntia ennen omaa lähtöaikaa. Parkkeeraus henkilökunnan ohjeistuksen mukaisesti, turvavälit 

huomioiden. 

Kilpailukeskuksessa on kioski. 

Kilpailukeskuksen kartta julkaistaan lähempänä kilpailun ajankohtaa. 

Jokaisella alueella liikkuvalla tulee olla maski ja käsidesiä on käytettävä tilanteiden mukaan. 

 

Maksut ja ilmoittautuminen paikanpäällä 

Osallistumismaksu ja lisenssi tulee olla suoritettuna viimeistään ilmoittautumisen sulkeutuessa. Mikäli 

osallistumismaksua ja lisenssiä ei ole maksettu, kuljettajaa ei laiteta lähtöluetteloon. Huolehdi siis maksusta, 

kilpailupaikalla maksuja ei oteta vastaan.  

Vuosi- ja kertalisenssi ostetaan netistä osoitteesta www.smkry.fi. 

Ilmoittautuminen tapahtuu katsastuksen yhteydessä, et tarvitse mukaan kuin ajokortin.  

Vastuuvapauslausekkeen jokainen kilpailija kuittaa jo Giant.fi -sivuston kautta ilmoittautuessaan kilpailuun. 

Kaikkien ilmoittautuneet ja ilmoitettujen huoltohenkilöiden antamat puhelinnumerot liitetään kilpailun 

yhteiseen Whatsapp -ryhmään, jota kautta tapahtuu kilpailuun liittyvien asioiden tiedottaminen, sekä 

epävirallisten tulosten julkaisu ja julkaisusta lasketaan protestiaika. Viimeistään protestiajan päätyttyä 

kilpailijan ja huoltohenkilön tulee poistua alueelta. 

 

Kilpailun kulku 

Katsastukseen tullaan aikaisintaan 30 min. ennen omaa lähtöaikaa ja mikäli mahdollista OIKEASSA 

lähtöjärjestyksessä. Ennen katsastusta on ilmoittautuminen. Katsastuksen ajan kuljettajalla tulee olla 

kypärän alla maski.  

Katsastuksen jälkeen siirrytään jonossa odottamaan omaa lähtöaikaa. Odottaessa pidetään n. 3 m turvaväli 

toisiin kelkkailijoihin, ei keräännytä ryhmiin lähtöä odoteltaessa. Katsastuksen jälkeen ei ajeta kelkalla enää 

omalle autolle, jotta liikennettä olisi kilpailupaikalla mahdollisimman vähän. 



Ensimmäinen kilpailija starttaa kilpailukeskuksesta klo. 9.00. Kilpailijat lähtevät ensimmäiselle siirtymälle 

kilpailukeskuksesta ja palaavat siirtymää pitkin kilpailukeskukseen.  

Kilpailureitti: 
Siirtymä 2,6 km – EK1 28 km – Siirtymät yhteensä 5,2 km + HUOLTO – EK2 60 km – Siirtymä 1,8 km 
Tarkempi reittiselostus julkaistaan lähempänä kilpailun ajankohtaa. 
 
 
Huolto 

Huolto sijaitsee kilpailukeskuksesta n. 7 km Ouluun päin, osoite: Sarviperäntie 14.  
Huollossa kaikilla on oltava kelkan alla huoltomatto (sääntöjen mukainen) ja yksi huoltaja/kilpailija. Paikalla on 

valvoja. Huoltoalueelle pääsee autolla ja huolto tapahtuu sille merkityllä alueella, ei auton perästä.  

 

Palkintojenjako: 

Palkintojenjakoa ei suoriteta. Palkinnot voi noutaa protestiajan päätyttyä kilpailukanslian läheisyydestä. Mikäli 

et palkintoa pääse hakemaan se lähetetään sinulle, mutta toivomme, että jokainen noutaa palkintonsa ennen 

lähtöä. 

Palkinnot/palkittavat: 

 

 

AT ohje kuljettajille  

Koronan vuoksi perinteistä AT –kortti/asema menettelyä ei voida toteuttaa. Ohessa tapa jolla Kuusamon 

kilpailuissa tämä tullaan hoitamaan, kontakteja sekä lappujen edestakaisin välittämistä mahdollisuuksien 

mukaan välttäen. 

 Katsastuksesta saat aikalapun, jossa on keskeytys numero ja valmiiksi laskettu AT1:lle saapumisaikasi. 
Katsastuksen jälkeen siirry lähdön odotus alueelle odottamaan lähtöäsi.  

 Kilpailu keskuksesta lähdet lähtöluettelon mukaisesti.  
 Mene AT -asemalle lapussa olevalla ajalla. Suosittelemme, että erikoisjärjestelyjen vuoksi, kaikki 

menevät AT:lle AINA ihanneajalla, mikäli se on mahdollista. 

 Näytä AT1 asemalla aikalappuasi ikkunan läpi AT -henkilölle, luvan saatuasi siirry lähtöön, lähtösi on 
AINA 2:den minuutin kuluttua lappuun merkitystä AT -ajastasi.  

 Mikäli tulet väärällä ajalla AT:lle, AT -henkilökunta muuttaa ajan lappuusi 
 Näytä vielä aikalappuasi lähettäjälle 
 EK1:n maalista saat uuden aikalapun, jossa on valmiiksi laskettu saapumisaikasi AT2:lle.  
 AT2 aika sisältää siirtymät ja huollon 



 EK2 lähdössä sama menettely, kuin EK 1 lähdössä.  

 EK2:n maalissa pysähdy AT –autolle, josta saat merkin jatkamiselle.  
 Kisakeskukseen saapuminen on ennakko vapaa.  
 Pysähdy kisakeskuksessa STOP –merkille, josta merkin saamisen jälkeen voit jatkaa omalle 

autollesi.  

 Aika rangaistukset tulevat normaalisti sääntöjen mukaan.  
 Jos epäilet EK -aikasi oikeellisuutta ota yhteyttä ajanottoon.  
 Mikäli kilpailija haluaa, hän voi ottaa mukaansa merkkausvälineen, pyytää maali AT –asemalta maaliin 

tuloaikansa ja kirjata sen omaan aikalappuunsa ITSE. 

 MUISTA TURVAVÄLIT MYÖS KILPAILUN AIKANA 
 

Suosittelemme myös keskeytysnumeron tallentamista puhelimeen: 040 7428 721 

 

Majoittautuminen 

Holiday Club Kuusamon Tropiikki: 
Majoitusta tarjotaan hotelliin ajalle 19. - 21.3: 
1hh majoitus + aamiainen 89 €/ vrk 
2hh majoitus + aamiainen 109 € /vrk 
  
Kylpylä lisämaksusta 10 € / hlö / vrk. 
   
Varaukset osoitteesta hotelsales.kuusamo@holidayclub.fi 
Tämän hetkisen tiedon mukaan Koronasta johtuen O’learys -ravintola on kiinni ja aamiainen on take awayna 
sekä lounas. Rajoituksien muuttuessa, myös palveluiden aukioloa/tarjontaa tullaan muuttamaan.  
 

Korona 

Mikäli ennakkoon ilmoittautuneella kilpailijalla on oireita, varmistunut tartunta tai hän on 

karanteenissa, ei kilpailuun voi osallistua. 

Kuusamon Flunssapoliklinikan puhelinnumero on 040 860 0090. 

 


