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Tervetuloa Pukkilan Kanteleelle 3.9.2022! 

 
Viime vuonna suuren suosion saanut CC:n formaatilla ajettava joukkuekisa 

järjestetään tänä vuonna toistamiseen. Tällä kertaa kilpailijat pääsevät ajamaan 
myös kilpa- ja harrasteluokan mestaruudesta.  

 

Tälläkin kertaa kisassa mukana myös nimekkäitä kuskeja ja paljon myös 
ensikertalaisia.  

 
Kilpailukeskuksena toimii Almialan maatalon piha. 

 
Kilpailupaikan osoite on Muurahaisentie 2, Pukkila 

 
Suuri osanottojamäärä tulee aiheuttamaan ruuhkaa aamun aloituksessa, joten 

saavuthan ajoissa kilpailupaikalle!  
 

Myös sääolosuhteet saattavat vaikuttaa kilpailun järjestelyihin ja toivommekin 
myötämielistä suhtautumistanne tähän ainutlaatuiseen kilpailuun. 

 
SEURAA TIEDOTUSTAMME!!  

facebookissa RX MOTO Endurance | Facebook 

kisa sivuilla RX Moto Endurance (klikkaa tästä) – Pukkilan Moottoriurheilijat (pukmu.fi)  
telegrammi-sovellus palvelee kuljettajia os. https://t.me/endurance2022 

 
 

Tulettehan mahdollisuuksien mukaan samalla autolla, näin saadaan parkkipaikat 
varmasti riittämään kaikille, jos vielä sääolosuhteiden takia joudutaan siirtämään 

varikkoa. 
 

Huomioittehan, että varikolla on käytettävä huoltomattoa moottoripyöriä 
huollettaessa!  

 
ILMOITTAUTUMINEN JA KATSASTUS KLO 6:30 

 
Olemme aikaistaneet ilmoittautumisen ja katsastuksen alkamisen klo 6:30 alkaen. 

Ilmoittautumisessa esitäthän nimesi ja joukkueen nimen.  

 
 

 

https://www.facebook.com/events/377507894429579/?active_tab=discussion
https://www.pukmu.fi/tapahtuma/ii-kanteleen-endurance/
https://t.me/endurance2022
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NUMEROTARRAT 

Kilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä kilpailun numerotarrat.  
 

Numerotarrat jokainen liimaa itse ja ne tulee olla liimattuina 
moottoripyörään ennen katsastusta.  

 

Huomioittehan että liimattavat tarrat saattavat vahingoittaa alle jääviä kiinteän 
numeron tarroja.  

 
Numerotarrat on niputettu valmiiksi joukkueittain. Ensimmäisenä ilmoittautuva 

joukkueen jäsen saa koko joukkueen numerot jaettaviksi varikolla muille joukkueen 
jäsenille. Huomioittehan, että liimaatte numerot oikealle kilpailijalle! 

 
 

AJANOTTOPONDERIT 
Ajanotto tapahtuu tarraponderein (2 kpl).  

Jos sinulla ei ole tarrapondereita, voit ostaa ne ilmoittautumisesta  
hintaan 5 €/2 kpl. 

Tarraponderit (2 kpl) liimataan molempien tuuliohjaimien sisäpuolelle pystyyn.  
Pysymistä voi varmistaa teippaamalla ponderit.  

Ponderit tulee olla kiinnitettyinä ennen katsastusta! 
 

Muista ottaa kypärä/kypärät katsastukseen mukaan!!! 
Kypärän lipan alapintaan liimataan katsastuksessa kuljettajakohtainen ponderi.  

 
 

MUISTATHAN ETTÄ PYÖRÄSSÄ TULEE OLLA VOIMASSA OLEVA 
LIIKENNEVAKUUTUS! 

Kilpailupäiväkohtaisen vakuutuksen saat kun otat siirtokilven ja vakuutuksen 
katsastuskonttorilta. Varsinaisesti punakilpeä ei tarvita, mutta sen yhteydessä 

otettu päivävakuutus tarvitaan. 
Kuljettajan tulee esittää katsastuksessa voimassa oleva vakuutustodistus 

päästäkseen kilpailuun mukaan! 
 
 

 

OHJAAJAKOKOUS 
Ohjaajakokous on arvioitu alkavaksi klo 9:30.  
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REITTI  

Reitin pituus on noin 13 km.  
Reitti kulkee pellolla ja on merkitty pallomerkein sekä osittain nauhoitettuna.  

Toivomme, että noudatatte merkittyä reittiä ja ajatte sen mukaan.  
 

Moottoripyörien pesu 

Moottoripyörien numeroiden tulee olla puhtaat aina vaihdosta lähdettäessä, joten 
muistattehan pestä/pyyhkiä numerot ennen seuraavaa lähtöä. 

 
Varsinaista moottoripyörien pesua ei ole mahdollista tehdä kilpailualueella.  

 
 

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA! 
Huomioittehan, että reitillä on yhtaikaa eri tasoisia kuljettajia ja kunnioitatte 

jokaisen osallisuutta kilpailussa!  
Vaaratilanteita saattaa aiheuttaa myös ajettaessa pellosta irtoavat kurapaakut.  

Teettehän ohitustilanteet turvallisesti.  
 

Kilpailussa on paikalla Uudenmaan ambulanssipalvelu ja lääkäri. 
 

 

LÄHTÖ 
Lähtöalueelle mennään vaihtoalueen kautta, järjestäytykää jo varikolla 

lähtöjärjestyksen mukaisesti, niin lähdön järjestely nopeutuu. Lähtö sammutetuin 
konein.  

Lähtö tapahtuu ”laukauksella” riveittäin. Lähtöjärjestys porrastetusti kilpa, harraste 
ja naiset/matkaendurot. Lähtöjärjestys määräytyy, sen mukaan, missä vaiheessa 

joukkue on ilmoittautunut. 
 

Huomioittehan, että seuraavana vuorossa oleva joukkueen jäsen on valmiina lähellä 

vaihtoaluetta, kun yksi jäsen on radalla ajamassa.  
 

Matkaenduroluokalla, voi kolmas kuljettaja auttaa vaihdossa pyörän työnnössä 
vaihtoalueelle.  
 

Kaikki liikenne radalle ja pois tapahtuu vaihtoalueen kautta, jossa ei saa ajaa. 
Varikolla voi ajaa.  

Kun kilpailija haluaa ajaa yhtä mittaa enemmän kuin yhden kierroksen, sivuuttaa 
hän vaihtoalueen vasemmalta puolelta. 
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Jos radalla oleva joukkueen jäsen loukkaantuu, saa seuraavana lähdössä oleva 

joukkueen jäsen lähtöluvan järjestäjältä.  
 

Jos radalla oleva joukkueen jäsen keskeyttää esim. pyörärikko, niin hänen on 
juostava vaihtoalueelle ja tehtävä vaihto normaalisti selkään kosketuksella. 

 

 
Palkintojen jako 

 
Kilpa- ja harrasteluokissa palkitaan kolme parasta joukkuetta. 

Naisten ja matkaenduroluokkien paras joukkue palkitaan.  
 

Palkintojen jako tapahtuu heti, kun tulokset ovat selvillä.  
 

Mukana olevat joukkueet löydät os. Kalkku ry. 
 

Kisapaikalla on buffetti! 
Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. 

 
 

 

KILPAILUN ARVIOITU AIKATAULU  
 

6:30 ILMOITTAUTUMINEN JA KATSASTUS  
 

9:30 OHJAAJAKOKOUS  
 

10:00 LÄHTÖ 
 

16:00 MAALI 
 

16:30 PALKINTOJEN JAKO 
 
Saadakseen tuloksen kilpailijan on ajettava kilpailulle asetettu ajoaika ja hänen 
on saavuttava maaliin 30 minuutin kuluessa ajoajan täyttymisestä. 

 
 

 
 

https://kalkku.fi/kisa/?22/CC/82
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Toivomme oikein mukavaa ja vauhdikasta päivää sinulle ja joukkueellesi. 
 

 Otathan kilpailumme leikkimielellä, jotta meillä kaikilla olisi mukavaa. 
 

 
 

Kisaterveisin 
 

 

 
Jari Perttilä    Mia Aho 

Kilpailunjohtaja   Kilpailun sihteeri 
0400 493 153    0400 618 445 

 
 
ps. 
Mikäli tulee vielä mieleen jotain kysyttävää, vastaamme oikein mielellämme kysymyksiinne! 
 
 
 
 
 

LIITTEET 
Kilpailualue kartta 

Reittikartta 
Lisämääräys  

CC säännöt  
Lähtölista 

 
 


