LISÄMÄÄRÄYS
LAJI:

ENDURO SM SML:n lupa no. 85/EN/21

PVM:

20.- 21.3.2021

NIMI:

85. PÄIJÄNTEEN YMPÄRIAJO SML SM-ENDURO

JÄRJESTÄJÄ:

Helsingin Moottorikerho r.y.

LUOKAT:

SM-luokat: E1 (A1, B1) , E2 (A2, B2), E3 (A3, B3) ja U20
Kansalliset luokat: C1, C2, C3, V40, V50, V60, K, D, Classic (1991
ja vanhemmat), pariajo

REITTI:

A, B, C, V40, V50, V60
Lauantai 20.3.2021 Heinola-Asikkala-Evo-Padasjoki-KuhmoinenJämsä-Luhanka-Joutsa-Hartola-Sysmä-Heinola
Sunnuntai 21.3.2021 Heinola-Nastola-Lahti-Hollola-OrimattilaMäntsälä-Järvenpää-Tuusula-Kerava-Vantaa pituus n. 700 km.
K, pariajo, D ja Classic ajavat Trophy -kilpailun reitin.
Lauantai 20.3.2021 Heinola-Asikkala-Evo-Padasjoki-KuhmoinenJämsä, pituus n. 200 km.

LÄHTÖ:

Vierumäen urheiluopisto, Heinola

MAALI:

A, B, C, V40, V50, V60 Vantaan moottoriurheilukeskus
K, pariajo, D, Classic Jämsän huoltoalue

TAUKOPAIKKA:

20.3-21.3.2021 Vierumäen urheiluopisto, Heinola

AIKATAULU:

Ensimmäisen kilpailijan lähtöajat:
Lähtö Vierumäki la 20.3. klo 08:01
Lähtö . Vierumäki su 21.3. klo 08:31
Lähtöjärjestys A, B, V40, V50, C, V60, D, Classic, K, pariajo
A- ja B- ja V40 ajavat omalla aikataululla
C, V50 ja V60 ajavat omalla aikataululla
K, D, pariajo ja Classic ajavat omalla aikataululla.

POIKKEUKSIA:

Kilpailun ilmoittautumisaika päättyy lauantai 6.3.2021 klo
24:00.
Kilpailu ajetaan ns. rallisääntöä käyttäen, jossa MK-aikoja
käytetään myös AT-aikoina (enduro sääntökirja 2020 061.8.3)

Kilpailija, joka keskeyttää tai hylätään lauantaina, saa jatkaa
kilpailua sunnuntaina, mutta ei saa Päijänteen ympäriajokilpailusta tulosta.
Keskeyttäneen ajajan on ilmoitettava kilpailutoimistoon lauantaina
20.3. ennen 22:00. (puhelin 0400 - 817015) aikomuksestaan tulla
uusintakatsastukseen. Uusintakatsastukseen on tuotava sama
moottoripyörä, mikä on katsastettu kilpailun katsastuksessa ennen
kilpailua. Kilpailun katsastaja tarkistaa runkonumerot. Runkoa
lukuun ottamatta muita osia saa vaihtaa katsastusten välillä.
Lauantain osuuden jälkeen moottoripyörä on jätettävä yöksi
suljettuun varikkoon.
Kilpailijan on hyväksytettävä kaikki kilpailussa käyttämänsä
kypärät katsastuksessa.
Kilpailija saa vastaanottaa ja luovuttaa ajovarusteita vain virallisilla
huoltopaikoilla tai järjestäjän osoittamilla vaatehuoltoon osoitetuilla
alueilla. Näistä alueista toimitetaan kilpailijoille kartta sähköpostilla.
Pimeässä ajettaessa on etukilpailunumerolaatan poistaminen
sallittu, jotta mahdollisten lisäajovalojen asennus helpottuisi.
Etunumerolaatan saa poistaa lauantain osuudella Jämsän
kokoomatauolla tai sen jälkeen.
Myös pimeässä ajettavilla osuuksilla moottoripyörissä on oltava
lähi- ja kaukovalot. Pimeässä ajettavilla osuuksilla kilpailun
järjestäjä voi järjestää valokatsastuksen. Katsastaja ei päästä
kilpailijaa jatkamaan kilpailua, jos moottoripyörän valot eivät toimi.
Kilpailussa käytetään 60 km huoltovälejä, jotka ilmoitetaan huoltoohjeissa.
Siirtymäosuuksien aikataulut on laadittu siten, että
liikennesääntöjä noudattamalla seuraavalle AT-asemalle ehtii
ilman aikarangaistuksia. Silloin, kun keliolosuhteet muuttuvat siten,
että turvallinen ajaminen edellyttää hiljaisempaa vauhtia
liikenteessä, tuomaristo voi myöntää siirtymäosuuksille lisää aikaa.
Varmistaaksemme, että kilpailijat eivät turhaan kiirehdi
liikenteessä, kilpailija voi myöhästyä AT-asemalle saapumisesta 05 minuuttia ilman, että hän saa aikarangaistusta. Tämän 5
minuutin rajan ylittävästä myöhästymisestä kilpailija saa 1
minuutin aikarangaistuksen kultakin täydeltä minuutilta.
Kaikkien luokkien myöhästymisraja molempina päivinä on 60 min.
Järjestäjä antaa kilpailijalle ilmoittautumisen yhteydessä
henkilökohtaisen ihanneaikataulun, mistä myöhästymisraja
lasketaan.
REITTIMERKIT

Reittimerkkeinä käytetään Enduro lajisäännöistä poiketen ns
”vanhoja” reittimerkkejä seuraavasti:
Kääntyminen vasemmalle ja oikealle kulmamerkki. Liittymissä
3,2,1 merkkiä. Suoraan ajo tolppamerkki.

Maastokokeilla sallittu ajoalue voidaan merkitä myös punaisin ja
sinisin pallomerkein. Punainen pallomerkki jää ajosuunnasta
katsottuna vasemmalle ja sininen vastaavasti oikealle. Silloin, kun
pallomerkeillä on toteutettu portteja, ne on sijoitettu siten, että
portit ja pallot erottuvat selkeästi toisistaan.
A, B, V40 reittimerkit punaisella pohjalla
C, D, V50, V60 reittimerkit sinisellä pohjalla silloin, kun reitti
poikkeaa A-, B-luokan reitistä
K, D, pariajo, Classic reitti keltaisella pohjalla silloin, kun reitti
poikkeaa muiden luokkien reitistä

VIIMEINEN MAASTOKOE

Sunnuntain 21.3.2021 viimeinen maastokoe Vantaan
Vauhtikeskuksessa ajetaan yleiskilpailun 10 parhaan kilpailijan
osalta käännetyssä järjestyksessä.

RENKAIDEN VAIHTO

Kilpailussa A- ja B-luokan kilpailijat saavat vaihtaa renkaita
lauantaina 20.3. kokoomatauolla Jämsässä ja iltahuollossa
Vierumäellä sekä sunnuntaina 21.3. kokoomatauolla Mäntsälässä.
Renkaan vaihtaminen muualla katsotaan ulkopuoliseksi avuksi ja
johtaa kilpailusta poissulkemiseen (ei koske sisärengasta joita saa
vaihtaa SML sääntöjen mukaisesti).
C, V40, V50 ja V60 renkaita saavat vaihtaa iltahuollossa
Vierumäellä.
Tässä kilpailussa annetaan aikarangaistuksia SML:n endurosääntöjä ankarammin seuraavista tilanteista:
Ajaminen yleisessä liikenteessä käyttäen kypärävaloa,
aikarangaistus 100 sekuntia.

KATSASTUS/ÄÄNIMITTAUS:

A, B, C, V40, V50, V60 pe 19.3.2021 klo 16:00 – 20:00 ja
uusintakatsastus tarvittaessa su 21.3.2021 klo 07:00 alkaen.
Moottoripyörät jätetään katsastuksen jälkeen suljettuun varikkoon.
K, D, pariajo, Classic la 20.3.2021 klo 06:30 alkaen viimeistään 30
minuuttia ennen omaa lähtöaikaa

Äänimittauksia tehdään myös kilpailun aikana.
KILPAILUKANSLIA:

Helsingin Moottorikerho ry
c/o Mervi Sillman
Graniittitie 6 A 1
00710 Helsinki

PUHELIN KILPAILUN AIKANA:

0400 817015

OSANOTTOMAKSUT:

A, B, C, V40, V50, V60 280 €
K, D, pariajo ja Classic 140 €
Ei jälki-ilmoittautuneita

PANKKIYHTEYS:

FI61 5723 4740 0117 77, BIC OKOYFIHH

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittautuminen tehdään sivuston https://motti.moottoriliitto.fi/
kautta ja ilmoittautuminen maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Perumisten vuoksi palautettavista
ilmoittautumismaksuista peritään 60 € käsittelykuluja. Kuljettaja voi
osallistua kilpailuun kertalisenssillä, joka maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailumateriaali julkaistaan
7.3.2021 www.päijänne-enduro.fi- sivustolla ja lähetetään
ilmoittautumisen yhteydessä jätettyyn sähköpostiosoitteeseen.

TOIMITSIJAT:

SML:n valvoja
Tuomariston jäsenet

Jari Kakko
Allan Jaatinen, HlMK
Mia Aho, NRT

Kilpailun johtaja

Martti Ketelä 040-5040333
helsinginmk@gmail.comi
Sauli Nordling RiMPKK
Jouni Koutonen 0400-221151
Veli-Matti Mäkinen JSMK
Mervi Sillman, 044-5224900
Timo Koskinen
Mikko Virtanen, JSMK
Erkki Laimio, RiMPKK
Tauno Hilden HeMK 0400 353405

Apulaiskilpailunjohtaja
Ratamestari
Apulaisratamestarit
Sihteeri
Katsastuspäällikkö
Ajanottopäällikkö
Ympäristöpäällikkö
Turvallisuuspäällikkö

www.helsinginmoottorikerho.fi
www.paijanne-enduro.fi/
Kilpailu järjestetään SML:n sääntöjen ja määräysten sekä tämän lisämääräyksen ja
mahdollisesti myöhemmin annettavien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Helsinki, 3. päivänä joulukuuta 2020

Martti Ketelä
Kilpailun johtaja

