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Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 66 kilpailijaa. 

Jälki-ilmoittautumiset Sannalle 040-532 4430. Varaathan tasarahan 80€ ilmoittautuessasi.

Kilpailussa ajetaan kaksi kierrosta ja Harrastesprintin tapaan molempien kierrosten ajat lasketaan 
tuloksissa yhteen. Rataprofiili on hieman muuttunut alla olevasta kartasta ja siihen on tullut myös 
leveyttä lisää. Lunta ja penkkoja ei paljoa ole, joten järki on pidettävä mukana ajettaessa.

Moottoriurheilukeskukseen tultaessa kilpailijat kääntyvät Klingsporintieltä ensimmäisestä 
liittymästä sisään. Vastaan tulee traileriparkki, jossa puretaan kalusto trailerilta ja trailerit 
laitetaan siististi riviin. Sen jälkeen siirrytään varikolle. Huomioikaa myös kanssakilpailijat ja 
leiriytykää riittävän tiiviisti. Kiitos. 

Isoilla kuljetuskalustoilla (Linja-auto tai kuorma-auto) saapuvat voivat ajaa suoraan toisesta 
liittymästä alueelle.

Katsastus tapahtuu lähtöjonossa. Huolehdi, että kaikki on kunnossa lähtöön tultaessa.

Alustava aikataulu kilpailupäivänä 23.1.2016:
8.00  Kilpailutoimisto avataan ja ilmoittautuminen alkaa
8.00  Rataan tutustuminen ei-moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla tai jalan.
9.00  Ilmoittautuminen päättyy
9.45  Kaikille pakollinen ohjaajainfo 
10.00  1. kierros alkaa
11.30  Tauko
12.15  2. kierros alkaa
14.00  Palkintojen jako                                         Tervetuloa Siikajoelle! Yleisölle vapaa pääsy!



Tieltä numero 4 haaransillan liikenneympyrästä:

Poistu ympyrästä suuntaan Raahe-Kokkola tielle numero 8.
Aja tietä nro 8 n. 3,5 km.
Käänny järjestyksessään toisesta valoristeyksestä oikealle, suuntaan Lumijoki-Liminka tie nro 813.
Aja tietä nro 813 n. 32 kilometriä.
Käänny oikealle suuntaan klingsporintie.
Aja Klingsporintietä n. 600 metriä. Olet saapunut Siikajoen moottoriurheilukeskukseen.

Tieltä numero 8 pattijoki kokkolan suunnasta tultaessa:

ABC liikenneaseman jälkeen käänny vasemmalle tielle nro 813.
Aja tietä nro 813 n. 25 km
Käänny vasemmalle suuntaan klingsporintie.
Aja Klingsporintietä n. 600 metriä. Olet saapunut Siikajoen moottoriurheilukeskukseen.

Tieltä numero 8 revonlahti:

Käänny tieltä nro 8 Siikajoen sillan pohjoispuolelta suuntaan Siikajoen kylä, tie nro 8110 
Revonlahdentie.
Aja tietä nro. 8110 n. 15,7 km.
Käänny oikealle Suuntaan Lumijoki tie nro 813.
Aja tietä nro 813 n. 4,5 km
Käänny vasemmalle suuntaan klingsporintie.
Aja Klingsporintietä n. 600 metriä. Olet saapunut Siikajoen moottoriurheilukeskukseen.

Opastus on tieltä nro 813.

Reittiohje Siikajoen moottoriurheilukeskukseen
Klingsporintie 296
92320 SIIKAJOKI

Alueella on noudatettava yleisiä siisteyttä ja roskat on huolehdittava 
oikeaan paikkaan. Kiitos.

HUOM! Klingsporintiellä on ehdoton pysäköintikielto!




