
SM-Sprint Vaala KIHO Palvelut Oy 

Lisämääräys/kirjallinen ohjaajakokous 

Kilpailun järjestäjä: Vaalan Vene- ja moottorikelkkakerho ry 

 

Tilinumero: FI80 5760 9620 0024 10, saaja Vaalan vene- ja moottorikelkkakerho ry 

  

Kilpailun toimitsijat 

Johtaja  Jarkko Haataja, 0405843163 

Varajohtaja   Pekka Virtanen, 0405363586 

Tuomari  Matti Tuppurainen, 0400680708 

Tuomari  Kari Kivimäki,  0400382370 

Ratamestari  Ilkka Leinonen, 0500682835 ja Matti Virta, 0400227953 

Varikkopäällikkö Juhani Laukkanen, 0447518300 

Ympäristöpäällikkö Jesse Moisanen, 0405704513 

Turvallisuuspäällikkö  Arto Vatkanen, 0405086789 ja Mika Virtanen, 0400386100 

Katsastuspäällikkö Kari Hyyryläinen, 0447229565  

Sihteeri  Rauni Pekkala, 0505370288 

Ajanotto  Kelkkatulokset Hiltunen 0407367470  

 

Puhelin kilpailupäivänä  Jarkko Haataja, 0405843163 

Pekka Virtanen, 0405363586 

 

Ensiapunumero  Arto Vatkanen, 0405086789 

Varanumero  0400227953 

Keskeytysnumero  Matti Virta, 0400227953 

 

Kilpailun tulospalvelu kilpailupäivinä kelkkatulokset.fi 

Kilpailun infosivut löytyvät https://sites.google.com/view/vaalasprint/etusivu  

Liity Whatsapp ryhmään tästä linkistä. Tänne tulee infoa ennen kisapäivää ja kisapäivänä.  

 

 

http://www.kelkkatulokset.fi/
https://sites.google.com/view/vaalasprint/etusivu
https://chat.whatsapp.com/Gher2kYIuvs0Uo9HkZK9Lo


 

Kilpailukeskus ja siirtymä 

Kilpailukeskus Laajantie, 91700 Vaala (Hiihtomaja) 

Kuljettaja pudottaa kelkan pois kärrystä Vaarakaarrontiellä (huom. Ajosuunta, ks. Kartta tämän 

tiedoston lopusta!) ja siirtyy kilpailukeskukseen noin 2km. Huoltoauto saapuu kilpailukeskukseen ja 

pysäköi liikenteenohjaajien näyttämällä tavalla. Tilat ovat ahtaat, joten aja järkevästi.  

Kuljettaja saapuu 30 min ennen omaa lähtöaikaa katsastukseen. 

Ilmoittautuminen alkaa 7:30 kilpailukeskuksessa (Laajantie) 

Katsastus alkaa 7.45 

Ensimmäinen tutustumiskierros (juniorit 1) kello 8.20 

Toinen tutustumiskierros (juniorit 2, juniorit, ladyt, Vintage, Historic, Ladyt, Legendat ja Masters) kello 8.30 

Semi-pro, pro ja harraste ilmoittautuminen noin 10-12 ja tutustumiskierros heti, kun aiemmat luokat 

ovat ajaneet.  

SEURAA WHATSAPP-ryhmää infojen suhteen, aikataulut voivat elää paljonkin kilpailun aikana. 

Kuulutusten kautta saa myös infoa.  

  

Huolto/Huoltoautot 

Huoltoalue ja varikko toimivat samassa tilassa (kilpailukeskuksen välitön läheisyys), merkattu 

kylteillä. Muilla alueilla ei saa tankata/huoltaa kelkkaa!  

Varikkoalueelle ei saa pystyttää telttoja, käytä aina huoltomattoa!  

Turvakytkimen naru on oltava aina kytketty kuljettajaan, kun kelkka käynnistetään. 

Mikäli huoltomies käynnistää kelkan on turvakytkimen narun olla kytkettynä häneen. 

Takaa ja sivulta suojatun nostotuen käyttö on pakollista, mikäli kelkkaa käytetään rullaavalla 

telamatolla. 

 

Kilpailun kulku 

juniorit 1 ja 2 ajavat ensin kaikki lähdöt ennen muita luokkia 

Lähtöväli 30sek, ellei muuta ilmoitettu. Luokkien välissä noin 5min.  

Juniorit 1, Juniorit 2, SM Juniorit ilmoittautuminen  
Ilmoittautumisen jälkeen kelkat ajetaan riviin lähtöpaikalle (katsastuksen kautta)  

 

7.30-8.30. 

Juniorit 1 (200cc) 

tutustumiskierros  

 

Klo 8.20 



Juniorit 2, SM juniorit, Vintage, Historic, Ladyt (lähtöväli 1 min), 

Legendat, Masters  

tutustumiskierros 

Klo. 8.30 

Juniorit 1 ensimmäinen kierros 
Tauko 5 min, jonka jälkeen toinen kierros käännetty järjestys 

 

Klo 9.00 

Juniorit 2 ensimmäinen kierros 
Tauko 5 min, jonka jälkeen toinen kierros käännetty järjestys 

 

Klo 9.30 

SM-juniorit, Vintage, historic, ladyt, legendat, masters aloittavat 

ajamaan 
Ensimmäinen kierros + n. 30min tauko (Juniorit 1 ja juniorit 2 palkintojenjako tällä 

tauolla), toinen kierros käännetty järjestys 

*LADYT 1min lähtöväli 

klo 10.00 

Loppujen luokkien ilmoittautuminen 

 

Klo. 10-12 

Palkintojenjako (Juniorit 2, SM-juniorit, vintage, historic, ladyt, 

legendat, masters)  

 

n. Klo 12.00 

Tutustumiskierros (semi pro, pro ja harraste) 

 

n. Klo 12.00 

Ensimmäinen kierros  
Tauko n. 30min, toinen kierros käännetty järjestys 

SM-pro ajaa kolmannen kierroksen heti, kun muut luokat ovat ajaneet kaksi kierrosta 

 

klo 12.30 

Palkintojenjako heti kun ajettu luokat läpi   

 

Protestiaika (30 min) alkaa siitä, kun oman luokan viralliset tulokset on julkistettu. 

Kuljettaja ja kilpailukaluston on oltava tavoitettavissa tämän aja puitteissa. 

 

Ruokailu 

Voit ruokailla kilpailukeskuksessa, jossa tarjolla palvilihakeittoa, leipää sekä juoma + kahvi hintaan 

10e. Myös mahdollista ostaa kahvi + pulla/leipä hintaan 5e.  

Vaalan ABC on myös auki ja ruokaa löytyy monenlaiseen makuun.  

 

Kilpailunjälkeinen peseytyminen 

Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus käydä suihkussa ja saunassa, naisille ja miehille omat tilat. 

  

Palkintojen jako 

Palkintojenjako tapahtuu kilpailukeskuksessa hiihtomajalla, ellei muuten informoida 

(whatsapp/kuulutukset). Palkinnot jaetaan, kun ajettujen luokkien viralliset tulokset on julkaistu ja 

30 min protesti aika on päättynyt. 



Kilpailussa palkitaan jokaisen luokan 3 parasta pokaalein, juniorit 1 jokainen kuljettaja palkitaan. 

Palkintoina on tavarapalkintoja sekä lahjakortteja alaan liittyviin liikkeisiin.  

Onnettomuustilanne /ensiapu 

Jokaisella kuljettajalla on velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle ja antaa tarvittavaa ensiapua 

omien taitojensa mukaan.  

SKM nettisivuilla (SMK ry ensiapu) on ohjeet ensiaputoiminnasta, joka kannattaa katsoa. Kuljettajan 

tulee myös tutustua ja lukea SMK ry turvallisuusasiakirjat, jotka löytyvät myös edellä mainituilta 

sivuilta. 

Ensiapunumero 0405086789 /Arto Vatkanen kannattaa tallentaa puhelimeen etukäteen. 

 

Purkukelkat tuovat keskeyttäneet kilpailukeskukseen, josta kelkan voi noutaa. 

 

Keskeytys 

Mikäli joudut keskeyttämään tee siitä viipymättä ilmoitus. 

Ilmoita keskeytysilmoituksessa nämä asiat 

-Oletko itse paikalla, kun kelkka tullaan noutamaan 

-Ilmoita minne kelkka siirretään 

-Jos kelkka on toimintakuntoinen ja se on vain jäänyt syvälle lumeen kiinni, niin jätä kelkan avaimet 

paikoilleen. Järjestäjän on helpompi se tuoda ajamalla maastosta pois, kun ruveta sitä siirtämään 

siirtolevyllä. 

Keskeytysilmoitus numero 0400227953 /Matti Virta kannattaa tallentaa puhelimeen etukäteen 

 

Paikannus 

Niin onnettomuuspaikan kuin keskeytyspaikan paikannus on kilpailuorganisaatiolla tärkeää. 

Paikannuksessa voit käyttää oman kelkan trippimittaria, joka tulee nollata jokaisessa lähdössä. 

Trippimittarin lukeman perusteella voidaan arvioida, mistä kohtaa rataa kuljettaja on. 

Paikannuksessa voit käyttää myös omaa älypuhelinta. Laita puhelimesta sijainti päälle ja avaa esim. 

Google Maps, joka löytyy useammastakin puhelimen käyttöjärjestelmästä. Puhelimesi näytölle 

avautuu karttapohja näkymä ja oma sijaintipisteesi. Mikäli käytössäsi on jo valmiita ladattuja 

karttasovellutuksia niin voit käyttää niitä. Karttapohjaa suurentamalla saa hahmoteltua missä 

kohden olet. Mikäli osaat ottaa puhelimesi näytöltä kaappauskuvat niin voit lähettää sen 

tekstiviestillä/messages viestillä tarvittavaan ensiapu- tai keskeytysnumeroon. 

 

Tupakointi /Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet. 



Tupakointi on kielletty huoltoalueilla. 

Tupakoinnille sallitut paikat merkitty alueella erikseen. 

Alkoholin ja muiden päihdyttävin aineiden käyttö kilpailun aikana kielletty. 

Edellä mainituista rikkeistä voidaan tuomita sakkoa. 

 

Kilpailureitit 

Lauantain rata on noin 4,5km ja siitä löytyy monenlaista osuutta, on nopeaa suopätkää ja varmasti 

patikkoista kelkkauraa. Radalle mahtuu muutamia yllättäviä paikkoja, mm. Hiihtoladun ylittävä silta, 

joten kuljettajan täytyy olla hereillä. 

Sunnuntain radalla on myös nopeita pätkiä suoalueiden ja metsäautotien muodossa, mutta sekaan 

mahtuu myös sähkölinjan osuus, jossa on kuljettajia haastavia syviä ojia.  

 

Edellä ajavien kiinni saaminen ja ohittaminen 

Anna takaa tulevalle mahdollisuus turvalliseen ohitukseen mahdollisimman nopeasti ja muista 

katsoa ajoittain taaksesi 

 

Kilpailusäännöt 

Kilpailusäännöt löytyvät SMK ry nettisivuilta ja osallistuminen velvoittaa tutustumaan niihin. 

Osallistutaan kilpailuun rehdisti ja sääntöjä noudattaen. 

 

Terveisin: Jarkko Haataja ja Pekka Virtanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smkry.fi/kilpailut/saannot/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


