
  
 

STADIONCROSS OULU 18.-19.2.2022 
 
KULJETTAJAINFO 

Tervetuloa Raksilaan, Ouluun! 
 
Kilpailupaikka on Raksilan pesäpallostadion, Ouluhallintie 20. Sisääntulo Ouluhallin puolelta. Etelästä tullessa 
ramppi no 8. Pohjoisesta tullessa ramppi no 9. 
 
Yhteystiedot  

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

 Kilpailun johtaja: Sami Sainio  

 Kilpailun sihteeri: Anne Isokääntä  

 Turvallisuuspäällikkö: Antti Vähäkangas 

 Katsastuspäällikkö: Ari Paakkonen 

 Ympäristöpäällikkö: Marko Pirttikoski 

 Ajanottopäällikkö: Tommi Salminen  

 Kilpailun valvoja: Juha Tolonen 

 Kilpailutoimisto: 040-3299145 
 
ALUEELLE SAAPUMINEN 

SAAVUTHAN ALUEELLE VAIN TÄYSIN TERVEENÄ!!! 

 Varikkona toimii messuaukio Ouluhallin ja pesäpallostadionin välissä. Osalle tiimeistä on varatut paikat. 
Varikko käy pieneksi, koska kuljettajia on niin paljon. Noudattakaa varikkohenkilökunnan ohjeita. 
Varautukaa siihen, että jos alue täyttyy, joudumme kuljettamaan peräkärryt pois varikolta. Ylimääräiset 
autot on vietävä pois varikolta.  

 Ilmoittautuminen ja katsastus: 

o Torstaina klo 18-20 (vain perjantain luokat) 

o Perjantaina klo 10:30 - 12:00 (vain perjantain luokat) 

o Perjantaina klo 14-15 (vain Pro-luokka) 

o Lauantaina klo 10:30 – 12:00 (vain lauantain luokat) 

 Ilmottautuminen tapahtuu VIP-teltassa 

 Katsastus on torstaina lähdönodotusalueella, muulloin kiertävänä 

 Huom! Lauantain kuskit (Naiset, Sport ja Pro Lite) voivat tuoda kaluston varikolle vasta perjantaina 
kilpailujen päätyttyä n. 21:30 – 23.00. Koska varikko käy ahtaaksi! 

 Juniorit ja veteraanit pyydetään viemään kalusto pois perjantaina illalla välittömästi kisojen päätyttyä, 
jotta seuraavan päivän kuskit mahtuvat varikolle. 

 Varikolla voi yöpyä omalla vastuulla. 

 Varikon portit suljetaan molempina iltoina klo 23. Portteja ei voida aukoa yöllä. Alueella on vartiointi to-
pe ja pe-la väliset yöt. 

 
OHJEET KILPAILIJOILLE JA HUOLTAJILLE 

 Kilpailijat saavat ilmoittautumisen yhteydessä kolme ranneketta (kuljettaja + huoltaja + mekaanikko). 
Ranneke on voimassa vain oman luokkasi päivänä.  

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

 Sisätiloihin (WC) saapuessa kädet on desinfioitava 

 Varikkoalueella tulee ajaa kelkalla äärimmäisen varovasti ja hitaasti. Junior 200 luokan kuljettajien 
huoltajien pyydetään kiinnittämään tähän erityistä huomiota!  

 Kuljettajalla pitää olla aina ajaessa kypärä päässä ja tapponaru kytkettynä. Tapponaru pitää olla 
kytkettynä myös pukilla lämmittäessä. 



  
 

 Muistathan ilmoittaa HETI, jos et saavukaan kisapaikalle tai kilpailusi päättyy teknisestä tai muusta 
syystä kesken. 

 Ilmoitustaulu sijaitsee lähdönodotusalueella 

 Tiedottamiseen käytetään Telegram-sovellusta SML:n ohjeiden mukaisesti. Kilpailuun tehdään kaksi eri 
ryhmää.  

o Kansaliset luokat (Jun, vet, Sport, ProLite ja Naiset) 

 https://t.me/+Aio3HIkP0aYzYzY0 

o Pro Bothnia Cup 

 https://t.me/+Lm9h2o7PD4BjNWU0 

 Tulokset julkistetaan vain ilmoitustaululle ja ne löytyvät myös Speedhivestä. 

 WC:t sijaitsee pesäpallostadionin katsomon alla, sekä lähdönodotusalueen läheisyydessä. 

 Kilpailualueella on iso grilli, josta löytyy, makkaraa, minikärkkäreitä, pitakebabia ja porokeittoa, sekä 
virvokkeita. Kahviteltasta kahvit, munkit, sämpylät jne. 

 Anniskelualueet (ravintolateltta, VIP-teltta, sekä osa pääkatsomosta) ovat K18. 

 Palkintojen jaot suoritetaan aikataulun mukaisesti 

o Junior 200 Top 5 + kaikille muille osallistumismitali 

o Junior 11-14 Top 5  

o Junior 14-16 Top 3 

o Veteraanit Top 3 

o Pro Lite Top 5 

o Sport Top 5 

o Naiset Top 5 

o BC Race 1-3 Top 3 

o BC total Top 5 

 Kaikissa luokissa jaetaan tavarapalkintoja ja Bothnia Cupissa myös rahapalkintoja. 

o Tarkempi palkintolistaus https://www.snowcrossoulu.com/riders/ Kuljettajatiedote 12.2.2022 

 Bothnia Cupissa haastatellaan voittaja joka erän jälkeen. 

 Kilpailusta lähetetään Livestream. Live löytyy osoitteesta https://solidsport.com/snowcrossoulu. Suora 
linkki striimiin löytyy myös nettisivuiltamme www.snowcrossoulu.com. LiveStream on maksullinen. 

 
 
YMPÄRISTÖOHJEET 

 Kelkkojen käyttäminen EHDOTTOMASTI kiellettyä klo 23 jälkeen. 
 Jokaisella tulee olla varikkomatto huolellisesti käytössä kelkan ja auton alla. Kaikilta tulee löytyä myös 

6 kg:n alkusammutin näkyvästi ja vapaasti käytettävissä, sekä roskapussit. 
 Varikkoalueilla on öljyisen jätteen keräyspiste lähdönodotusalueella. 

 Mikäli maahan joutuu öljyä, ota yhteyttä ympäristöpäällikköön. 

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

 Tupakointi sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. 

 Alkoholin käyttö varikkoalueella on kielletty. 

 
 
Tervetuloa Raksilan Stadikalle! 
 
 
  



  
 
AJOKAAVIOT 

 Junior 200 

o Jokaisella kaksi alkuerää 

o Alkuerien 12 parasta finaaliin 

o Alkuerien 12 seuraavaa (sijat 13-24) -> LCQ 

o LCQ top 4 finaaliin takariviin 

o Finaalissa 16 kuljettajaa, 12 eturivissä ja 4 takarivissä 

 Junior 11-14, Sport ja Pro Lite 

o Jokaisella kaksi alkuerää 

o Alkuerien 8 parasta finaaliin 

o Alkuerien 12 seuraavaa (sijat 9-20) -> LCQ 

o LCQ top 4 finaaliin, voittaja eturiviin, loput takariviin 

o Finaalissa 12 kuljettajaa, 9 eturivissä ja 3 takarivissä 

 Junior 14-16 ja Veteraanit 

o 2 finaalierää, yhteisulos ratkaisee. 

 Naiset 

o 2 karsintaerää, molemmista top 4 finaaliin 

o Loput -> LCQ, josta top 4 finaaliin. Voittaja eturiviin 

o Finaalissa 12 kuljettajaa; 9 eturivissä ja 3 takarivissä 

 Bothnia Cup Race 1 ja 3 

o Jokaisella kolme alkuerää 

o Alkuerien 8 parasta finaaliin 

o Alkuerien 10 seuraavaa (sijat 9-18) -> LCQ 

o LCQ top 4 finaaliin, voittaja eturiviin, loput takariviin 

o Finaalissa 12 kuljettajaa, 9 eturivissä ja 3 takarivissä 

 Bothnia Cup Race 2 

o BC Race 1 jälkeen top 18 pääsee mukaan 

o 1. kierros: 6 kpl kolmen kuljettajan erää. Kaksi parasta jatkoon. Erän pituus 2 krs. 

o 2. kierros: 6 kpl kahden kuljettajan erää. Voittajat jatkoon. Erän pituus 2 krs. 

o 3. kierros: 3 kpl kahden kuljettajan erää. Voittajat finaaliin. Erän pituus 2 krs. 

o Finaali: 3 kuljettajaa. Erän pituus 3 krs. 

 

Bothnia Cup pistejärjestelmä: https://www.snowcrossoulu.com/info/ 

 

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin! 


