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LISÄMÄÄRÄYS LIITE 1 
 
 
Jälki-ilmoittautuminen: 

• järjestäjä pidättää oikeuden jälki-ilmoittautumisten hyväksymiseen 

• jälki-ilmoittautumiset hyväksytään, mikäli niillä ei ole vaikutusta kilpailun ryhmäjakoihin ja/tai 
aikatauluihin 

• jälki-ilmoittautumiset käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat kilpailusihteerin 
sähköpostiin (satu.hiltunen@wihuri.fi)  

• mikäli jälki-ilmoittautuminen hyväksytään, peritään osallistumismaksu + 30 eur, maksu 
suoritetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä tai korttimaksulla 
 

Osallistumismaksun palautukset: 

• kilpailijan peruessa osallistumisensa kilpailuun, kilpailunjärjestäjä pidätään kilpailijan 
osallistumismaksusta 10 eur käsittelykuluja varten 

• mikäli kilpailija ei peru osallistumistaan ja ei osallistu kilpailuun tai peruu osallistumisensa 
kilpailun alkamisen jälkeen, kilpailijan osallistumismaksua ei palauteta 
 

Muita määräyksiä: 

• pyörien pesu vain virallisella pesupaikalla, liuottimien käyttö kielletty 

• kilpailun aikataulu julkistetaan n. 1 vko ennen kilpaillua ilmoittautumisen päätyttyä 

• kilpailussa noudatetaan Non-Stop -aikataulua 

• kilpailijan mukana vain yksi huoltaja 

• kilpailun tiedotus löytyy kerhon nettisivuilta www.orimk.fi , erillistä kuljettajapostia ei lähetetä 

• jokaisen kilpailijan ja huoltajan on myös noudatettava Motocrossin -lajiryhmän laatimia voimassa 
olevia korona ohjeistuksia (päivitetyt ohjeet löytyvät https://motti.moottoriliitto.fi/sml/fi sekä 
www.orimk.fi vko 27/2020 loppuun mennessä) 

• kilpailijoiden ja huoltajien täytyy huolehtia siitä, että saapuvat kilpailupaikalle ja kilpailuun vain 
täysin terveinä 

 
Varikko: 

• varikko täytetään järjestäjän ohjeiden mukaisesti (huomioidaan varikolla myös riittävät etäisyydet 
mahdollisuuksien mukaan sekä pyritään välttämään turhan massiivista kuljetuskalustoa) 

• sääntöjen mukaisen huoltomaton käyttö varikolla on pakollista 

• jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään 6 kg:n toimintakuntoinen sammutin, sammuttimen 
on oltava näkyvillä ja vapaasti käytettävissä 

• varikko avataan sunnuntain kilpailijoille lauantaina kilpailun päättymisen jälkeen 

• varikko suljetaan lauantaina klo 22:00 

• hiljaisuus varikolla klo 22:00 – 6:00 
 

Katsastus ja ilmoittautuminen: 

• ilmoittautuminen ja katsastus on lauantain kilpailijoille mahdollista pe 24.7. klo 18-20 sekä la 
25.7. klo 7 – 10.  

• sunnuntain kilpailijat ohjataan lauantaina ennen motocrossrata-aluetta olevalle läheiselle 
parkkipaikalle, jossa he voivat odottaa pääsyä varikolle (varikolle pääse vasta kun se on 
lauantaina kilpailijoista tyhjä), ennen varikolle pääsyä on mahdollista parkkipaikalla katsastaa 
moottoripyörä la 25.7. klo 16 – 19. Ilmoittautumisen voi hoitaa kilpailutoimistossa varikolle pääsyn 
jälkeen la 25.7. klo 18-20  

• sunnuntaina 26.7. ilmoittautuminen ja katsastus klo 7 – 8  
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Kilpailijakokous: 

• Kilpailija kokous toteutetaan käyttämällä kirjallista ja sähköistä kilpailijakokousta 

• Kerhon nettisivuille tulee linkki sähköiseen kilpailijakokous videoon, linkki löytyy myös tästä 
https://www.youtube.com/watch?v=F44H3vR4i6A&feature=emb_title  

• Kerhon nettisivuille www.orimk.fi tulee myös kirjallinen materiaali kilpailijakokouksesta 

• jokainen kilpailija ja huoltaja on velvollinen tutustumaan kilpailijakokouksen materiaaliin ennen 
kilpailua 
 

Palkintojen jako: 

• palkinnot jaetaan mahdollisimman pian jokaisen luokkien tulosten valmistumisen jälkeen 

• palkinnot ovat pöydällä, josta palkinnon saava kuljettaja noutaa sen kuulutuksen mukaan 
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