
  
 
STADION SNOWCROSS OULU 26.-27.3.2021  
 
KULJETTAJAINFO 

Tervetuloa Raksilaan, Ouluun! 
 
Kilpailupaikka on Raksilan tekojää (pesäpallostadionin vieressä). Sisääntulo Ouluhallin puolelta, Osoite 
Ouluhallintie 20.  
 
Yhteystiedot  

Kilpailun järjestelyt: Heikki Aitto-oja 040-7606637 / Tuija Aitto-oja 040-5106315  

Kilpailun johtaja: Markku Nissinen 0400-276477  

Kilpailun sihteeri: Hanna Lehtomaa 044–9945736  

Turvallisuuspäällikkö: Antti Vähäkangas 040-4143199 

Katsastuspäällikkö: Ari Paakkonen 040-5917188 

Ympäristöpäällikkö: Marko Pirttikoski 043–2160278 

Ajanottopäällikkö: Marko Laine 045–8842000  

Kilpailun valvoja: Juha Tolonen 040-5464633 
 
 
OHJE KILPAILIJOILLE JA HUOLTAJILLE 

Voimassa olevat rajoitustoimet aiheuttavat poikkeusjärjestelyitä. Kilpailussa noudatetaan THL:n, AVI:n ja poliisin 
ohjeistuksia. 
 

 Kilpailuun ei ole pääsyä yleisöllä. 

 Kilpailijan mukana alueella saa tulla kaksi huoltajaa. 

 Kilpailualueelle on saavuttava täysin terveenä!!! 

 Kilpailija saa alueelle tullessaan kolme kuski/mekatsu -passia omalle kilpailupäivälleen. Passi pitää olla 
JOKAISELLA alueella olevalla henkilöllä kaulassa KOKO AJAN (kuski voi luonnollisesti ottaa sen pois, 
silloin kun kypärä päässä on menossa kisaerään). 

 Poliisin vaatimat järjestysmiehet poistavat alueelta kaikki henkilöt, joilla kulkupassia ei ole. 

 Kilpailualueella, niin sisä-, kuin ulkotiloissa pyritään pitämään 2m etäisyydet toisiin ihmisiin. Jos 2m 
etäisyysvaatimus ei täyty on maskin käyttö vahvasti suositeltavaa. 

 Sisätiloihin (WC) saapuessa kädet on desinfioitava  

 Vältä tarpeetonta liikkumista tiimien välillä varikkoalueella 
 
Kilpailusta lähetetään Livestream. Live löytyy osoitteesta https://solidsport.com/snowcrossoulu. Suora linkki 
striimiin löytyy myös nettisivuiltamme www.snowcrossoulu.com. LiveStream on maksullinen. 
 
 

ALUEELLE SAAPUMINEN 

Varikkona toimii kansallisille luokille pesäpallostadion. Pro kuljettajien varikko on jääpallostadionin ja jäähallin 
väliset pyörätiet ja parkkipaikka. Molemmille varikoille saavutaan Ouluhallin puolelta (samasta aukosta, missä 
viime vuonna oli lähdön järjestäytyminen. ks. kuva. 
 
Alueelle voi saapua: 
Torstaina klo 18-20 
Perjantaina klo 11:30 -> 
Lauantaina klo 11:00 -> 
 
Varikolla voi yöpyä omalla vastuulla. Alueella ei ole vartiointia. 
 
Pesäpallostadionilla on huomioitavaa se, että hiekkatekonurmen alueelle ei saa pysäköidä moottoriajoneuvoja! 
Siitä voi ajaa yli ja siihen voi pysäköidä perävaunuja, mutta ei moottoroituja laitteita!!! 
 



  
 

 
 
Sisäänkäynnin kohdalla kuljettajalle annetaan kulkupassit ja Sanserin lahjoittamat numeroidut kasvomaskit. 
Toivomme kaikkien käyttävän juuri näitä maskeja tässä kisassa. 
 
Muuta ilmoittautumista ei ole. Olethan kuitenkin vastuullinen ja ilmoitat kilpailun sihteerille TEKSTIVIESTILLÄ 
(luokka, kelkan numero, nimi, vetäytymisen syy) HETI, jos et saavukaan kisapaikalle tai kilpailusi päättyy 
teknisestä tai muusta syystä kesken. 
 
 

MUITA OHJEITA 

 Transponderit haetaan suoraan Marko Laineelta radan läheisyydestä. Transpondereihin liittyvät 
yhteydenotot suoraan Markolle 045 - 884 2000.  

 Kuljettajien tiedottamista varten on WhatsApp -ryhmät. Kansallisten luokkien kuljettajille oma ja Bothnia 
Cupin kuljettajille oma. Voit liittyä ryhmiin oheisista linkeistä. 

o Kansalliset luokat: https://bit.ly/3lohZ2v 

o Bothnia Cup (Pro): https://bit.ly/38ORBd7 

 Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee lähdönodotusalueen läheisyydessä. Sinne tulee viralliset tulokset, mutta 
turhaa käyntiä ilmoitustaululla on syytä välttää! Tulokset löytyvät myös Speedhivestä. 

 Katsastus on kiertävänä ennen harjoituksien alkua. 

 Jos pyörätiet tai muut alueet ovat lumesta sulia, tulee suksien alla käyttää rullia! 

 WC:t sijaitsee pesäpallostadionin katsomon alla. 

 Kilpailualueella on grilli, josta löytyy, makkaraa, pitaleipää käristyksellä ja virvokkeita. Kahviteltasta 
kahvit, munkit, sämpylät jne. 

o Suosikaa näitä, ne ovat teitä varten, mutta välttäkää ruuhkia! 

 

 

 

 



  
 

 Palkintojen jako suoritetaan välittömästi kunkin finaalin päätyttyä. Kuljettajat palkitaan seuraavasti: 

 
o Junior 200 Top 5 + kaikille muille annetaan osallistumismitali välittömästi 

maaliin tulon jälkeen, myös finaalista karsiutuneet voivat 
hakea mitalin tuolloin. Muistakaa turvavälit!!! 

o Junior 11-14 Top 5 molempina päivinä erikseen 

o Junior 14-16 Top 3 

o Veteraanit Top 3 

o Pro Lite Top 5 

o Sport Top 3 

o Naiset Top 3 

o Stadioncross SM Top 3 

o Loukko.com Dominator Top 3 

o Super Snocross Top 3 

o Bothnia Cup total Top 5 
 
 Bothnia Cupissa haastatellaan voittaja joka erän jälkeen. 
 
 
OHJAAJAKOKOUS 

Ohjaajakokousta ei pidetä kokoontumisrajoitusten vuoksi. Seuraavassa kuljettajille tärkeitä huomioita.  

 Lähdönodotusalue sijaitsee lähtöpaikan takana. 

 Kuljettajien tulee olla lähdönjärjestelyalueen läheisyydessä hyvissä ajoin ennen oman erän alkua. 

 Lähtötapa on Snowcross-sääntökirjan kohdan 090.8.3 mukainen lippulähtö. 

 Radalta poistumispaikka maaliintulon jälkeen ilmoitetaan WhatsApp ryhmässä myöhemmin. 

 Lippumerkit ovat Snowcross-sääntökirjan kohdan 090.12.5 mukaiset. 

 Lähtöalueella toimitaan Snowcross-sääntökirjan kohdan 090.8.2 kohtien 2, 3 ja 4 mukaisesti. 

o 090.8.2 kohtaan 4 liittyen; Moottorikelkan lämmittäminen sudittamalla jäällä missä tahansa 
kilpailualueella on EHDOTTOMASTI kielletty!!! 

 

YMPÄRISTÖOHJEET 

 Varikkoalueilla on öljyisen jätteen keräyspiste.  

 Mikäli maahan joutuu öljyä, ota yhteyttä ympäristöpäällikköön. 

 Alueen ympäristö tulee pitää puhtaana roskista. Sekajätteelle on roskiksia varikkoalueilla. 

 Huoltomaton käyttö on pakollista kelkkojen ja huoltoautojen alla  

 Kilpailijan varikkopaikalla tulee olla 6 kg:n sammutin näkyvästi ja vapaasti käytettävissä. 

 Tupakointi sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. 
 
 
Suosikaa majoituksissa yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat mahdollistamassa tämän kilpailun järjestämistä! 

 Skandic City 

 Skandic Station 

 Radisson Blu 

 Lapland Hotel 

 Forenom 
 

Tervetuloa Raksilan Stadikalle! 
 


