
 

YLÄ-SAVON MOOTTORIKERHO RY 

SML MX-LIIGA 9.-10.62018 

LISÄMÄÄRÄYS, LIITE 1.  

Osallistumismaksut luokittain: 

- Käytössä on ennakko-osallistumismaksu. 

- Ponderivuokra (15€) maksetaan ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä 

 

Osallistumismaksun palautukset:  

Kilpailijan peruessa osallistumisensa kilpailuun, kilpailujärjestäjä pidättää kilpailijan osallistumismaksusta 

10 € käsittelykuluja varten. Lisäksi mikäli kilpailija ei peru osallistumistaan ja ei osallistu kilpailuun tai peruu 

osallistumisensa kilpailun alkamisen jälkeen, kilpailijan osallistumismaksua ei palauteta.   

 

Kertalisenssi 

 
Lunastettavissa kilpailupaikalla, maksettava ennakkoon netissä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kertalisenssin saamiseksi vaaditaan kilpailupaikalla esitettäväksi voimassa oleva Moottoriliiton jäsenkerhon 

jäsenkortti tai kerhon todiste jäsenyydestä. Kalenterivuoden aikana ajaja voi edustaa vain yhtä kerhoa 

 

Jälki-ilmoittautuminen: 

- Järjestäjä pidättää oikeuden jälki-ilmoittautumisten hyväksymiseen. 

- Mikäli jälki-ilmoittautuminen hyväksytään, peritään osallistumismaksu + 30,00 €, maksu suoritetaan 

kilpailupaikalla käteisellä. 

 

Ajo-ohje kilpailupaikalle: 

 Parkatin Moottoriurheilukeskus, Sonkajärventie 114, 74120 Iisalmi 

ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit ratakeskukseen ovat N 7052058 E 510188 

Muita määräyksiä: 
- Lopullinen aikataulu julkaistaan kilpailuviikolla nettivivuilla www.y-smk.fi 
- Harjoitukset, aika-ajot ja kilpailuerät ajetaan nonstop periaatteella.  
- Erillistä kuljettajapostia ei lähetetä,  kaikki tiedot www.y-smk.fi  ja   

https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi/ 

 

Varikko: 
- Varikko täytetään järjestäjän ohjeiden mukaisesti 
- Sääntöjen mukaisen huoltomaton käyttö on pakollista, käyttämättömyydestä rangaistaan. 
- Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään 6 kg:n toimintakuntoinen sammutin. Sammuttimen 

on oltava näkyvillä ja vapaasti käytettävissä 
- Hiljaisuus varikolla 23:00-06:00  

 
 
 

http://www.y-smk.fi/
https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi/


 

 

Ympäristöohjeet 

- Pyörien pesu on mahdollista joko pesupaikalla (vesi ja sähkö järjestetty) omilla pesureilla tai 
varikkoalueella asfaltoimattomalla alueella. ASFALTTIALUEELLA PYÖRIEN PESU ON EHDOTTOMASTI 
KIELLETTY JA LIKAISET HUOLTOMATOT PUHDISTETTAVA ASFALTTIALUEEN ULKOPUOLELLA! 
SIIVOUSLASKU PERITÄÄN KILPAILIJALTA /HUOLTAJALTA, JOS TÄTÄ SÄÄNTÖÄ RIKOTAAN! 

- Puhdistuksessa on käytettävä pelkkää vettä 
- LIUKASTELUPELTIALUEELLA LIIKKUMINEN EHDOTTOMASTI KIELLETTY !! 
- Veden täydennyspiste varikkoalueella liukastelupeltialueen reunalla. Vesi on juomakelpoista. 

  
- Kilpailupäivän aikana öljyä sekä jäähdytys- ja jarrunesteitä sisältävät jätteet tulee laittaa 

öljynkeräyspisteessä olevaan säiliöön. Merkitty keräyspiste sijaitsee kilpailutoimiston vieressä. 
- Jätteet tulee kerätä roskapussiin. JÄTTEET LAJITELTAVA. Tölkit ja pullot erikseen! Kilpailualueella on 

useita jäteastioita, joihin roskapussit voi laittaa. Roskapusseja on saatavissa kilpailutoimistosta. 
- Varikolle pysäköityjen ajoneuvojen tai asuntovaunujen jätevettä ei saa laskea maahan. 
- Kaikenlaista moottorien turhaa tyhjäkäyntiä on vältettävä 

Saniteettijärjestelyt 

- Käymälät sijaitsevat ylä- ja alavarikolla. Käsien desinfiointi on järjestetty käymälöiden läheisyyteen 

 Kioskit 

Kisa-alueella toimii 2 kioskipistettä. Yksi piste varikkoalueella, josta saa kahvia, pullaa, limpparia ja 
makkaraa. Kilpailutoimiston vierellä sijaitsevasta pääkioskista saa kahvia, pullaa, limpparia, 
makeisia, makkaraa, sämpylöitä, lihapiirakka, muurinpohjalettuja ja jäätelöä.   

  

 
 
Tervetuloa ! 

 
Ylä-Savon Moottorikerho ry 
www.y-smk.fi 
 


