
Kumpikin käsikosketus näkyy,
vaikka istutaan auton sisällä.

Kosketus autoon ja rastimerkkiin on
selkeä. Tunnistetiedot yksiselitteisesti
ja selkeästi näkyvissä.

Rengas on auton kiinteä osa ja
kosketus siihen hyväksytään.

Auton etuovet saa avata rastin
ottamista varten. Muilla luukuilla
ei saa rasteja ottaa.

Autojen ja UTVn kuvaussäännöt esimerkein
Autoilla ja UTV-mönkĳöillä rastilla käynti todennetaan ottamalla kuva ajoneuvosta niin että kuvassa näkyy
käsikosketus (kämmen / sormet) ajoneuvoon sekä rastiin. Lisäksi tulee näkyä selkeästi ja yksiselitteisesti
rastinumero ja kilpailunumero tai rekisterinumero. Ajoneuvon etuoven saa avata helpottaakseen rastin
ottoa. Muita luukkuja ei saa avata / hyödyntää rastin ottamiseksi.

Rekisterikilven voi kääntää parempaa
kuvaa varten, mutta kosketus pitää olla
auton kiinteään osaan.

Takaluukun saa avata tunnistetiedon
parempaa näkymistä varten, mutta
kosketus pitää olla auton kiinteään
osaan.

Esimerkkejä hyväksytyistä kuvista.



Käsikosketus autoon puuttuu.
Vaikka istuisi auton sisällä, pitää
näkyä käsikosketus myös autoon.

Kuvassa tulee näkyä käsikosketus
sekä autoon että rastimerkkiin,
vaikka istuisi autossa sisällä.

Kosketus tulee olla käsin
autoon ja rastimerkkiin.

Vain auton etuovilla voidaan
ajoneuvon ulottuvuutta lisätä. Muiden
luukkujen käyttäminen on kielletty.

Rastin numeron tulee näkyä
selkeästi ja yksiselitteisesti.

Autojen ja UTVn kuvaussäännöt esimerkein
Autoilla ja UTV-mönkĳöillä rastilla käynti todennetaan ottamalla kuva ajoneuvosta niin että kuvassa näkyy
käsikosketus (kämmen / sormet) ajoneuvoon sekä rastiin. Lisäksi tulee näkyä selkeästi ja yksiselitteisesti
rastinumero ja kilpailunumero tai rekisterinumero. Ajoneuvon etuoven saa avata helpottaakseen rastin
ottoa. Muita luukkuja ei saa avata / hyödyntää rastin ottamiseksi.

Esimerkkejä hylätyistä kuvista.

Kilpailunumero tai rekisterinumero
tulee näkyä selvästi ja yksiselitteisesti.



Mönkĳät Pro kuvaussääntö (2 mönkĳää rastilla)
Rastilla käynti todennetaan viemällä kaksi mönkĳää riittävän lähelle rastia, jotta joukkue pystyy koskemaan
kahdella eri mönkĳän kilpailunumerolla rastimerkkiä.

Mönkĳät Original kuvaussääntö (1 mönkĳä rastilla)
Rastilla käynti todennetaan viemällä yksi mönkĳä riittävän lähelle rastia, jotta yksi ajajista yhden mönkĳän
kilpailunumerolla koskettaa rastimerkkiä.

Kilpailunumero koskettaa rastimerkkiä.
Mönkĳää näkyy kuvassa. Kaikki asiat
näkyvät selvästi ja yksiselitteisesti.

Kilpailunumero
koskettaa
rastimerkkiä.
Mönkĳää näkyy
kuvassa. Kaikki
asiat näkyvät
selvästi ja
yksiselitteisesti.

Kumpikin kilpailunu-
mero koskettaa rasti-
merkkiä. Kumpaakin
mönkĳää näkyy ku-
vassa. Kaikki asiat
näkyvät selvästi ja
yksiselitteisesti.

Kumpikin kilpailunumero koskettaa
rastimerkkiä. Kumpaakin mönkĳää
näkyy kuvassa. Kaikki asiat näkyvät
selvästi ja yksiselitteisesti.

Hyväksytty rajata-
paus. Kumpaakin
mönkĳää näkyy
vähän. Vaikka
toinen kilpailunu-
mero ei selkeästi
kosketa rastimerk-
kiin, se koskettaa
kuitenkin toiseen
kilpailunumeroon,
minkä katsotaan
riittävän.

Erinomainen rastikuva. Kumpikin
kilpailunumero koskettaa rastimerk-
kiä. Kumpaakin mönkĳää näkyy
kuvassa. Kaikki asiat näkyvät sel-
västi ja yksiselitteisesti.



Välttäkää heĳastavia vaatteita
kuvatessa, ne tekevät
onnistuneen rastikuvan
saamisesta vaikeaa.

Mönkĳöiden kuvaussäännöt esimerkein.
Joukkue ottaa yhden kuvan digitaalikameralla todisteeksi. Kuvasta on selkeästi nähtävä kilpailunumeron ja
rastinnumeron kosketus ja ainakin osa mönkĳää tai mönkĳöitä. Mikäli numeroista joku on tunnistamaton tai
kosketus on epäselvä, kuva hylätään.

Rastin numeron ja kilpailunu-
meron tulee näkyä selkeästi ja
yksiselitteisesti.

Rastin ottavan
mönkĳän tulee
näkyä rastikuvassa,
edes osittain.

Kilpailunumeron tulee
näkyä selkeästi ja
yksiselitteisesti.

Kilpailunumeron tulee
koskettaa rastimerkkiä
selkeästi.

Pro (2 mönkĳää rastille)
säännöillä tulee kuvassa
näkyä kumpaakin rastinottavaa
mönkĳää vähän.

Esimerkkejä hylätyistä kuvista.


