Tervetuloa Vesivehmaan Grand National
-tapahtumaan 11.-12.5.2018
Tästä tiedotteesta löydät kilpailuun liittyviä
tärkeitä tietoja ja ohjeita

1. SAAPUMINEN VESIVEHMAALLE
Sijainti: Lahti-Vesivehmaan lentokenttä sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnan
Vesivehmaan kylässä. Kentällä on keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien
päässä Lahden pohjoispuolella seututien 313 varrella.
Osoite: Lentotie 85-105, Vesivehmaa
Google kartta: https://goo.gl/maps/vm45KRU5qr22
Etäisyydet maanteitse:
- Asikkala 10 km
- Nelostie 16 km
- Lahti 22 km
- Heinola 28 km
- Hollola 30 km
- Nastola 35 km
- Helsinki 127 km

2. SAAPUMINEN KILPAILUALUEELLE JA KATSASTUSAJAT
Kilpailualue on avoinna torstaista 10.5.2018 klo 17:00 alkaen. Huoltokortin saat
ilmoittautumispisteestä ja se tulee olla huoltohenkilön mukana saavuttaessa
ratavarikolle.
Saapuessasi kilpailupaikalle tulee sinun ilmoittautua sekä katsastaa pyöräsi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee sinun kertoa starttinumerosi sekä näyttää
voimassa olevaa lisenssiä. Ilmoittautumispisteeltä saat kirjekuoren, jossa on selkään
kiinnitettävä numerolappu, transponderi ja ohjeet sen kiinnittämiseen, sekä
kulkukortti huoltohenkilölle.

Kertalisenssi tulee ostaa ennen kilpailua osoitteesta:
https://fin-enduro.com/kilpailut.php?id=830

3. ILMOITTAUTUMIS-JA KATSASTUSAJAT
Katsastus sekä ilmoittautuminen suoritetaan kilpailualueella Lahti-Vesivehmaan
lentokentällä. Ota katsastukseen mukaan:
•
•

voimassa oleva lisenssi
hyväksytty kasvosuojallinen kypärä

Katsastusta ei voi suorittaa ennen kuin kilpailija on ilmoittautunut kisaan.
Sääntömääräisen katsastuksen yhteydessä tarkastetaan pyörässä oleva
kilpailunumero ja että numeron pohjaväri sekä numeroiden väri on oikea. Numerot
ja transponderit on oltava kiinnitettynä ennen katsastusta. Jokaisella
kuljettajalla/huoltojoukoilla tulee olla mukana ensiapulaukku. Huomioithan että
nastarenkailla ei saa osallistua kilpailuun.
HUOM! Noudatathan tarkasti annettuja katsastusaikatauluja.

Päivä

Klo

Luokka

PE 11.5.2018

08.00-15.00

Classic, Juniorit,
Kultakypärät,
Sähköluokka

PE 11.5.2018

15.00-18.00

Kaikki luokat

LA 12.5.2018

07-12.00

Kaikki luokat

HUOM! Kilpailussa käytettävän pyörän melutaso ei saa ylittää 112dB (A).
Melumittaus suoritetaan Moottoriliiton annettujen normien mukaan.
(Kultakypäräluokille ei suoriteta ääntenmittausta)

4. LUOKKANUMEROT JA NUMEROKILPIEN VÄRIT

LUOKKA
KULTAKYPÄRÄ

KUUTIO

POHJA

NUMEROT

3 - KULTAKYPÄRÄ
3 – KULTAKYPÄRÄ TYTÖT
4 - KULTAKYPÄRÄ
4 - KULTAKYPÄRÄ ,TYTÖT
5 - KULTAKYPÄRÄ
5 - KULTAKYPÄRÄ ,TYTÖT

85 CC
85 CC
65 CC
65 CC
50 CC
50 CC

VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN

MUSTA
MUSTA
MUSTA
MUSTA
MUSTA
MUSTA

85 CC
85 CC
125 CC
125 CC

VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN

MUSTA
MUSTA
MUSTA
MUSTA

10-MODERNI
11-VANHA
12-SÄHKÖ

VALKOINEN
VALKOINEN
VALKOINEN

MUSTA
MUSTA
MUSTA

LUOKKA
ELIITTI

POHJA

NUMEROT

1 - Eliitti (A ja B luokan miehet)
1- Eliitti naiset (A ja B luokan
naiset)
2- Eliitti Seniorit V40
3- Eliitti Nuoret U23

PUNAINEN
LIILA

VALKOINEN
VALKOINEN

KELTAINEN
VIHREÄ

MUSTA
VALKOINEN

PUNAINEN
SININEN
MUSTA
VALKOINEN
LILA
VALKOINEN

MUSTA
VALKOINEN
VALKOINEN
MUSTA
VALKOINEN
PUNAINEN

JUNIORIT
1 – JUNIORIT E0 12-15
1 – JUNIORIT E0 12-15, TYTÖT
2 – JUNIORIT E1 14-16, TYTÖT
2 – JUNIORIT E1 14-16, TYTÖT

CLASSIC & SÄHKÖ

HARRASTE
4- Harraste 15-29
5- Harraste 30-39
6- Harraste 40-49
7- Harraste 50-59
8- Harraste naiset
9- 60 +

5. VARIKKO- JA KILPAILUALUEEN OHJEET JA SÄÄNNÖT
Alueella vallitseva nopeusrajoitus on MAX 10 km/h.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varikkoalueella sekä kilpailualueella kaikenlainen merkkaus sekä rakenteiden
valmistaminen on kielletty
Tupakointi sekä avotulenteko on kielletty
Varikolla pyörän huoltaminen sekä varaosien vaihtaminen on sallittu
Kiellettyä on kuitenkin vaihtaa pyörän runko sekä moottori
Ratavarikko on ainoa paikka jos kilpailija saa kilpailun aikana vastaan ottaa
ulkopuolista apua
Ratavarikolle pääsy ainoastaan kilpailijalla sekä hänen huoltojoukoillaan
Kilpailija on vastuussa että varikko- sekä ratavarikkoalue jäävät siistiksi
Kilpailualueella pyörän peseminen on kielletty.
Varikolla sekä ratavarikolla on pakollista käyttää SML hyväksymää huolto/varikkomattoa.

Kilpailualueella leiriytyminen on sallittua, paikkamaksu 25 e/auto, maksu
suoritetaan paikan päällä tapahtuman infopisteellä. Sähköpisteitä ei kuitenkaan ole
saatavilla leiriytymiseen. Hotellikumppanimme Tallukka, tarjoaa myös
matkailuautoille paikkoja sähköpisteillä ja samalla voit hyödyntää hotellin palvelut ja
peseytymismahdollisuuden. Lisätietoja: +358 3 88 881.
Lisäksi Vierumäen urheilukeskukselta löydät asuntoauto sekä asuntovaunupaikkoja
Lisätietoja: www.vierumaki.fi tai puh. numerosta: +358105777012.

6. ENNEN STARTTIA
Perjantai 11.5.2018
•
•
•
•

Kultakypärät: Siirtyminen varikolta starttialueelle 30min ennen starttia.
Juniorit: Siirtyminen varikolta starttialueelle 30min ennen starttia.
Classic: Siirtyminen varikolta starttialueelle 20min ennen starttia.
Sähköluokka: Tässä luokassa ajetaan kaksi erää joiden välissä 1,5 tunnin
lataustauko. Siirtyminen varikolta starttialueelle 20min ennen starttia. Erien
tulokset lasketaan yhteen lopputuloksiin.

Lauantai 12.5.2018
• Starttialueelle ryhmittyminen aikaisintaan 30 min ennen starttia
• Starttialueelle ryhmittyminen kilpailunumeron, sekä ratatuomarien
ohjeistuksen mukaan
• Luokat 1, 2 & 3 starttialueelle klo 11:30 alkaen

Starttialueelle saapuminen
Viimeistään 30min ennen omaa starttia.
HUOM! Mikäli saavut starttialueelle myöhässä sinut ohjataan viimeiseen lähtöriviin.
Seuraa opasteita starttialueelle ja noudata nopeusrajoitusta. Nopeusrajoituksen
laiminlyöminen saattaa johtaa kilpailijan hylkäämiseen.

7. LÄHTÖ
Perjantai 11.5.2018
Kultakypärät: Kultakypäräluokka on näytösajo ja kuljettajat starttaavat radalle
yksitellen
• Juniorit: Moottorin lämmittäminen starttialueella sallittu kunnes ratatuomarit
pyytävät sammuttamaan moottorin. Lähtölaskennan aikana moottori tulee
olla sammutettu ja sen saa käynnistää kun starttiäänimerkki annetaan ja
startti tapahtuu. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa kilpailijan hylkäämiseen
• Classic: Lähtölaskennan aikana moottori saa käydä ja startti tapahtuu kun
starttiäänimerkki annetaan.
•

Lauantai 12.5.2018
•

Noin 10 minuuttia ennen starttia on moottorin lämmittäminen sallittua,
kunnes ratatuomarit pyytävät sammuttamaan moottorit. Lähtölaskennan
aikana moottori tulee olla sammutettu ja sen saa käynnistää kun
starttiäänimerkki annetaan ja startti tapahtuu. Huom! Ohjeiden laiminlyönti
saattaa johtaa kilpailijan hylkäämiseen.

Varikkomopot & mönkijät eivät ole sallittuja!
8. TAPAHTUMAN AIKATAULUT
• Torstai 10.5.2018 Tapahtuma-alue mahdollista saapua klo 17.00 alkaen.
(Ilmoittautuminen ja katsastus auki vain pe-la).
• Perjantai 11.5.2018 07.00 – 13.00 ja 15.00-18.00 Ilmoittautuminen &
Katsastus
• Lauantai 12.5.2018 07:00 – 12:00 Ilmoittautuminen & katsastus
• Sunnuntai 13.5.2018 Tapahtuma päättyy lauantaina, mutta alueella on
mahdollista olla vielä sunnuntaihin saakka.
• Lisäksi tapahtuman yleinen infopiste avoinna molempina päivinä klo 8.0018.00
9. MUU OHJELMA JA PALVELUT
11.-12.5.2018
Noin klo 8-18 Messualue/tapahtumatori avoinna
- näytteilleasettajat
- ravintolateltta
- jäätelökioski
- kioskit
- HopLop-lasten puuharata
- Saunarekka ja palju
- Pärinää ja puuhaa -kokeiluja lapsille/nuorille
- Sähköpyörä koeajorata
- Helikopterilennätystä (Huom! mahdollisesti. Tarkemmat ajat
kuulutetaan tapahtuma-alueella myöhemmin)
- Hyötyajoneuvopäivät (esittelypisteineen)
- Laskuvarjohyppynäytös noin klo 12.30-13.00 (vain lauantaina)
Katso tarkemmat katsastusajat luokille kohdasta KATSASTUS.

10. RADAT
Perjantai: Kultakypärä luokille rata on n. 2km . Juniorit ja sähköluokka ajavat 8 km,
Classic ajavat n. 20 km reittiä jossa on kierrostenlaskupiste, ratavarikko sekä maali.
Ajoajat: Kultakypärät – 2x15min , Juniorit – 2 tuntia, Classic – 2 tuntia sekä Sähkö –
30 min/lähtö.
Lauantai: Kierros on n.20 km johon sisältyy ratavarikko, kierrostenlaskupiste sekä
maali. Kaikki luokat ajavat lauantaina 3 tuntia.
Rata on leveä mahdollisimman turvallisen kilpailun aikaansaamiseksi. Rataa
kiertävät kilpailunaikana ensiapu- pyörät, sekä jalkapartiot. Mikäli ajat ulos reitiltä
tulee sinun palata samasta kohtaa takaisin reitille, muuten sinut saatetaan hylätä
kilpailusta (pois lukien ratavarikolle ajo). Radalla on kolme ajanottoporttia jotka
lukevat transpondereita. Tärkeää on kunnioittaa muita kilpailijoita sekä välttää
riskejä jotka voivat johtaa kolareihin.

11. KELTAISET LIPUT
Kilpailijan tulee perehtyä keltaisen lipun merkitykseen ennen kilpailua
Keltainen lippu (sekä heiluva että paikallaan oleva) tarkoittaa että edessä on vaara ja
kuljettajan tulee laskea nopeutta ja valmistautua pysähtymään tarvittaessa.

12. TANKKAUS RATAVARIKOLLA
Opasteet reitillä kertovat missä kohtaa tankkaus alkaa ja päättyy. Kullakin
kuljettajalla on oma tankkauspaikka, jossa kuljettajan huoltojoukot ovat kilpailun
aikana. Ratavarikolla nopeusrajoitus on 10 km/h. Tankkaus tulee suorittaa moottori
sammutettuna. Ratavarikolla on pakollista käyttää SML hyväksyttyä huoltomattoa
mikä kykenee imemään polttoainetta & öljyä (esim. 24MX Race huoltomatto).
Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa kuljettajan hylkäämiseen.
Kuljettajien tulee noudattaa ratavarikolla olevien ratatuomareiden ohjeita, näiden
ohjeiden laiminlyönti johtaa aikasakkoon tai jopa kuljettajan hylkäämiseen
kilpailusta.

Ratavarikolle kuljettajan lisäksi ainoastaan yksi huoltohenkilö per kuljettaja,
huoltohenkilöiden tulee varautua näyttämään kulkukorttia pyydettäessä. Kaikki
tulen tekeminen & tupakointi on ratavarikolla kielletty. HUOM! Huoltohenkilön
edesvastuuton käyttäytyminen johtaa kuljettajan hylkäämiseen. Ratavarikolla on
sammuttimia vapaassa käytössä.
HUOM! Ajoaika 2h, yksi (1) pakollinen varikkokäynti, Ajoaika 3h kaksi (2) pakollista
varikkokäyntiä.

13. ENSIAPU, SAIRAANHOITO
Ympäri rataa löytyy ensiapupisteitä lisäksi rataa kiertää ensiapupyöriä joilla
radioyhteys ensiapukeskukseen. Ensiapukeskuksessa lääkäri sekä
ambulanssivalmius. Ensiapupisteet auki: perjantai: 09:00 – 17:00, Lauantai 08:00 –
17:00.

14. MAALINTULON JÄLKEEN JA PROTESTIAIKA
Maaliin tultuaan kuljettajan tulee siirtyä välittömästi varikolle. Perjantaina palkinnot
jaetaan kaikissa luokissa noin 30 min. kilpailun jälkeen ravintolateltan läheisyydessä.
Lauantain kaikkien luokkien palkinnot jaetaan vasta eliittiluokan maaliintulon
jälkeen noin 1 h-1,5h jälkeen, ravintolateltan läheisyydessä.
Mikäli kuljettaja aikoo tehdä protestin, tulee se tehdä 30 min sisällä kilpailuerän
päättymisestä.
15. PALKINNOT
Kultakypärät ja Juniorit ja Sähkö
Kultakypärä-luokissa palkitaan kaikki osallistujat, palkintojen jako tapahtuu noin 30
min. kilpailun jälkeen ravintolateltan läheisyydessä. Juniori-ja Sähkö-luokissa
pokaalin saavat sijoille 1-3 ajaneet kuljettajat ja palkintojen jako tapahtuu 30
minuuttia maalintulon jälkeen ravintolateltan läheisyydessä.

Muut luokat (lauantain luokat)
Kilpailun pokaalit jokaisen luokan kolmelle parhaalle jaetaan eliittiluokan
maalintulon jälkeen noin 1-1,5h maaliintulosta. Palkintojenjakopaikka
ravintolateltan läheisyydessä.
Kunniakirja
Kuljettajat voivat tulostaa itselleen kunniakirjan sekä tulokset kilpailun kotisivuilta
osoitteesta: www.nordicsportevent.fi tulospalvelun yhteydessä olevista
kuljettajakohtaisista linkeistä.
16. YMPÄRISTÖ JA LUONTO
Me Vesivehmaan Grand Nationalissa arvostamme luontoa & ympäristöä - toivomme
että kuljettajat sekä huoltojoukot keräävät itse omat roskansa ja kuljettavat ne pois
mennessään. Lisäksi huoltomattojen käyttö on pakollinen niin varikolla kuin
ratavarikollakin.
17. PESEYTYMISMAHDOLLISUUDET
Sauna ja suihku: Hotelli Tallukassa majoittuville peseytymis- ja sauna
mahdollisuudet hotelilla. Vierumäellä majoittuville peseytymismahdollisuudet
Vierumäen rantasaunalla. Lisäksi tapahtumatorilla on saunarekka ja palju.
Mikäli sinulla on kysyttävää niin lähetä kysymyksesi osoitteeseen:
info@nordicsportevent.fi
KILPAILUTOIMISTO: 044 7800677
TAPAHTUMAN INFOPISTE: 040-555 1597 tai 040-9009011
Haluamme toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Vesivehmaan Grand National
kilpailuun nauttimaan moottoriurheilun täyteisestä viikonlopusta.
Tervetuloa ja onnea kisaan!
VGN18 – tiimi
Nordic Sport & Event ja Salpausselän Moottorikerho

