
 

 

30. Päijät-Hämeen Ajo 25.-26.09.2021                                                                                                 
OHJAAJAINFO NRO 1 – Kilpailijatiedote  
 

Kilpailupaikka sijaitsee VT12 tuntumassa (Lahti-Tampere), Hollolan Kukonkoivussa. 
Seuraa opasteita. Osoite; Tampereentie 1983 A, Hollola.                  
Naviin joko Kukonkoivu tai Teilinkangas, Hollola. Kilpailun sivulla karttalinkki. 
 

Kilpailutoimisto kilpailupäivinä toimistorakennuksen matalanosan alakerrassa, jossa myös 
ostotarjoukset. 
          LA          SU 
Alueen portti aukeaa      07:15       06:45  
Kilpailutoimisto aukeaa      07:45                              07:15 
 

Kilpailun ohjeellinen aikataulu tulevassa ohjaajainfo 2. / ohjaajakokousasiat 
 

Kilpailussa on käytössä Jokkis.netin sähköinen kuuluttajalomake. Muista päivittää lomake 
jokkis.net:ssä! 
 
Kilpailutoimiston ja sihteerin puhelinnumero: 044 – 586 6963  
Peruutukset säännön mukaan ensin puhelimella ja sen jälkeen kirjallisesti s-postitse 
kph.virtanen@gmail.com  
 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla vähintään 15 min ennen omaa katsastusaikaa. Varaa tasaraha! 
Mahdollisuus myös korttimaksuun. 
HUOM!!! Nuorten luokan kilpailijoilla on oltava huoltajien allekirjoittama lupa osallistumiseen. 
 

KATSASTUS                            Katsastuksessa suoritetaan ääntenmittauksia.  
Katsastukseen samaa reittiä kuin lähtöön. Ääntenmittaus suoritetaan ennen lähtö/katsastusalueelle 
tuloa 
Aikataulu:           LA            SU 
Alle  75 km  08:00 – 09:00  07:30 – 08:00 
Alle 150km  09:00 – 09:40  08:00 – 08:40  
Yli   150 km  09:40 – 10:10  08:40 – 09:10 
Jokaisen kilpailijan tulee käydä esittämässä ajovarusteensa katsastukselle. 
 

PARK FERME: Lauantaina katsastetut ja sunnuntaina jatkavat autot säilytetään omalla 
varikkopaikallaan ja ne katsastetaan siinä sunnuntaille. Jos autossa on sunnuntaiaamuna katsastuksen 
viesti korjauskehotuksesta, on nämä autot käytettävä katsastuksessa. 
 

Park Ferme sulkeutuu lauantaina ilmoitettavana ajankohtana ja avautuu sunnuntaina klo 06:45. 
Lauantaina ajaneet ja sunnuntaina jatkavat kuljettajat käyvät ilmoittautumassa myös sunnuntaina, 
viimeistään klo 9:00!   
 

VARIKKO SK 2021 mukaan: Autojen alla on oltava SK 2021 mukaiset suojaukset koko kilpailun ajan. 
ERITYISMÄÄRÄYKSET:  

Huoltoautojen moottoritilan alla on oltava vähintään 1m x 1m pahvi tai vastaava imevä suojaus. 
Polttoaine on säilytettävä polttoaineen säilytykseen tarkoitetussa astiassa huoltoautossa. 
Tankatessa tankkauskohdan alla on käytettävä imeytysmattoa. Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään 
yksi säännönmukainen sammutin/kilpa-auto, jonka tarkastus on voimassa. 
Tupakointialueet on merkitty kilpailualueella kyltein. 

 
Alue on pohjavesialuetta ja järjestäjä vaatii em. asioiden ehdotonta noudattamista. 

 

Suojauksia, ohjeistuksia tarkkaillaan ja niiden laiminlyönti on sanktioitavaa. 
 



 

 

Kilpailija- ja huoltajaliput: Järjestäjä antaa yhtä kilpa-autoa kohden kaksi huoltajaranneketta + 
kilpailijaa kohden yhden rannekkeen alueelle saavuttaessa. Rannekkeet tulee olla kiinnitettynä ja 
esitettynä varikonportille saavuttaessa – esillä koko kilpailun ajan. 
Jokaisessa huoltoautossa tulee olla esillä järjestäjän antama huoltoautolappu. Muut autot jätetään 
parkkialueelle. Pelkästään lauantaina ajavien huoltoautolappu ei ole voimassa sunnuntaina. 
 
Rannekkeettomat: Pääsylippuja myynnissä rajoitettu määrä, varmista sisäänpääsysi ostamalla lippu 
ennakkoon lippukaupasta. Lue kilpailun sivuilta lisää! Siellä myös linkki lippukauppaan. 
Lauantaina saapuvat, vain sunnuntaina ajavat kuljettajat saavat rannekkeensa varikon portilta.  
Rannekkeet ovat voimassa molempina kilpailupäivinä.  Pääsylipun hankkineille on vapaapääsy 
varikolle. 
 
MAINOKSET 
Järjestäjä peruuttaa kilpailun säännöissä olevan varauman oviin tulevista tarroista. 
 
MUUTA:   
- Isot huoltoautot sijoitettava varikon reuna-alueille. 
 
- Autot, joilla ajetaan vain sunnuntaina, tuodaan varikolle vasta lauantain kilpailun päätyttyä – 
ostotarjousmenettelyn jälkeen. 
  
- Lauantaina ostotarjousmenettelyssä olleet autot on poistettava kilpailualueelta lauantaina. 
  
- Ajojärjestys lauantaina: EVK Yleinen, EVK Nuoret ja EVK Naiset limittäin, Seniorit.  
- Ajojärjestys sunnuntaina: Naiset ja Nuoret limittäin, Yleinen. 
 
- Noudata liikenteenohjaajien ohjeita saapumisessa ja purkualueella. Valitamme jo nyt purkualueelle 
mahdollisesti syntyvää ruuhkaisuutta.  
 
- Varikolla huoltovettä saatavana rajoitetusti. Varautukaa tähän! 
 
- Lauantaina alue sulkeutuu klo 20, siihen asti voi tuoda sunnuntain kalustoa paikalle. 
 
 
 

!! HUOMIOI VARIKOLTA POISTUMINEN ERI REITTIÄ/KULKUTIETÄ KUIN SAAPUMINEN!! 
 

 
 

Lisäinfoa ja tämäkin kilpailun sivulla: www.paijathameenua.fi kilpailut 
 

Tervetuloa Kukonkoivuun – Päijät-Hämeen UA 
 

 

 

 


