
Tervetuloa Orimattilaan 2.10.2021! 
 
Kilpailun vahvistettu aikataulu (järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin) 
 
Nuoret, Classic ja V60 ajoaika 1h 
Ilmoittautuminen ja katsastus klo 7-8.30  
Lähtö klo 9.00 
 
C ja naiset, ajoaika 2h 
Ilmoittautuminen ja katsastus klo 8.30-10.05 
Lähtö 10.35 
 
A, B, V40 ja V50, ajoaika 2h 
Ilmoittautuminen ja katsastus 10.05-12.40 
Lähtö 13.10 
 
ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU KERHOTALOLLA OLLOSTEN MOTOCROSS-RADALLA. KERRO 
ILMOITTAUTUMISESSA LUOKKA JA KILPANUMEROSI.  
 
Kilpailunumerosi ja lähtöjärjestyksen löydät OriMK:n sivuilta https://www.orimk.fi/ 
 
Jollet ole maksanut ponderivuokraa motin kautta niin varaa tasaraha ponderivuokraa varten, 
ponderin vuokra on 15€. 
 
Saavuttaessa varikolle liikenteenohjaajat ohjaavat sinut seuraavalle tyhjälle paikalle. Varikolle ei 
oteta ennakkovarauksia. Jos haluat kaverisi kanssa vierekkäin, ajoita saapuminen samaan aikaan ja 
odota tarvittaessa portin ulkopuolella.  
 
Osallistujia kilpailussa on paljon eli ole ajoissa paikalla, jotta ehdit ilmoittautua ja katsastaa pyöräsi 
ajoissa. Tarkasta varusteidesi ja pyöräsi kunto jo ennen kilpailupaikalle tuloa, jotta katsastus sujuu 
jouhevasti. Huolehdithan myös, että kilpailunumerosi ovat sääntöjen mukaiset.  
Katsastuksessa pyörä luovutetaan katsastajalle ja katsastuksen jälkeen takaisin kuljettajalle. 
Kilpailussa ei ole suljettua varikkoa. Katsastukseen on varattava mukaan liikennevakuutuksen 
voimassaolotodistus. Todistuksen voi esittää puhelimesta sen ei tarvitse olla printattuna. 
 
Huomioi, että jouhevan lähdön varmistamiseksi kilpailun ensimmäiset 200 m ajetaan 
muista kierroksista poikkeavasti. Lähtösuoran jälkeen on loiva oikea-vasen –
mutkayhdistelmä, mutta muilla kierroksilla tämä paikka ajetaan tiukemmilla oikea-vasen 
-mutkilla ajanottosilmukan sijainnin takia. Tutustu rataan tältä osin joko paikan päällä tai 
ilmoitustaululla olevan kartan avulla. 
 
Huoltomaton käyttö pakollista ja käyttöä valvotaan. Tarkista, että huoltomattosi on säännösten 
mukainen.  
 
Jokaisen kilpailijan on käytävä kilpailun aikana yhden kerran varikolla ja pysähdyttävä 
huoltomatolla. HUOM!! Varikon sisääntuloportilla on pyörä sammutettava ja työnnettävä 
huoltomatolle ja siitä taas varikon ulostuloportille, jossa pyörän saa taas käynnistää.  
 
Seuraavista asioista rangaistaan 
- Huoltomaton käyttämättä jättämisestä tulee 5 minuutin aikarangaistus 
- Ajolasien repäisykalvojen (ns. repäreiden) käyttämisestä tulee 5 minuutin aikarangaistus 
- Varikolla käymättä jättäminen johtaa hylkäämiseen 
 
 
 
 
 



MUISTA SÄILYTTÄÄ TURVAVÄLIT KAIKISSA TILANTEISSA! 
 
Kilpailijoita ja heidän huoltohenkilöitään ohjeistetaan huomioimaan kahden metrin turvaväli ja välttämään 
kontakteja muiden henkilöiden kanssa. Sisätiloissa suositellaan maskin käyttöä. Mikäli tunnet itseäsi 
yhtään sairaaksi, älä tule kilpailupaikalle! 
 
Palkintojen jako tapahtuu heti, kun tulokset ovat selvillä. Palkinnot laitetaan kerhotalon edustalle 
pöydälle, josta kilpailijat ne itse noutavat.  
 
Aamupäivän lähdön kilpailijoita pyydetään poistumaan varikolta heti, kun se on mahdollista. Jos et ole 
palkittavien joukossa, poistu paikalta heti suorituksesi jälkeen, jotta saamme varikkoalueen tyhjennettyä 
mahdollisimman pian iltapäivän kilpailijoita varten.  
 
TOIVOTAMME SINULLE ANTOISAA CROSS COUNTRY KILPAILUA! 
 
Orimattilan Moottorikerho ry. 
 


