
Yleisökartta
Kilpailu on mönkijöiden ja maastoautojen kestävyyskilpailu, jossa 
joukkueet yrittävät ehtiä käymään mahdollisimman monella rastilla 
kilpailuajan puitteissa. Mitä vaikeampi rasti, sitä enemmän siitä 
saa pisteitä.
Kilpailun voittaa joukkue, joka on kerännyt suurimman pistesaaliin. 
Kilpailijat saavat kiertää rastit haluamassaan järjestyksessä, eikä 
kaikkia ole pakko hakea.
Mönkijät ajavat yhdessä luokassa. Joukkueeseen kuuluu kaksi 
mönkijää. Pisteitä saadakseen pitää toinen mönkijä pitää saadaa 
rastin kanssa kosketusetäisyydelle.
Autoissa luokkajako menee rengaskoon mukaan. Alle 33" renkaat 
ajavat pikkuluokassa ja loput suuressa luokassa. Autojen tulee olla 
katsastettuja. Autojen pienirenkaisessa luokassa ajavat myös rin-
nan istuttavat suuremmat mönkijät.
Avoinloukka on tarkoitettu niille ajoneuvoille jotka eivät mahdu nor-
maaleihin luokkiin. Safariluokka on tarkoitettu lajin kokeilemista 
varten.

Kilpailualue
Kilpailupaikalle löydät laittamalla osoitteen Granholmintie 1, 
29640 Honkakoski navigaattoriisi. Kilpailijat lähtevät lauantaina 
07:00 ja tulevat maaliin 19:00 mennessä. Yleisöalueella käyvät 
likipitäen kaikki ajoneuvot 11:00-15:00 välillä, joten se on hyvä kat-
selupaikka, missä pienellä alueella näkee paljon toimintaa. Samoin 
auton saa helposti parkkiin Granholmin tien varteen, josta lyhyt 
kävelymatka itse yleisöalueelle.
Yleisöalueella myös makkaranmyynti ja buffet.

Muutama huomioitava juttu
- Näin keväällä ruohikkopalovaara on ilmeinen. Olkaa erittäin va-

rovaisia tupakantumppien yms. kanssa. Avotulen teko kielletty, 
paitsi karttaan merkityssä nuotiopaikkojen laavuissa.

- Omalla moottoriajoneuvolla ei saa ajaa kilpailualueille, poisluki-
en yleisöalueelle johtava tie. Alueen sisällä saa liikkua jalkaisin 
tai polkupyörällä.

- Pysäköinti normaalien liikennesääntöjen mukaan teiden varteen 
tai järjestäjän osoittamille paikoille. Pitäkää huoli pysäköides-
sänne, ettette estä tai aiheuta vaaraa muille tienkäyttäjille, älkää 
pysäköikö kenenkään pihaan.

- Varokaa vinssaavia ajoneuvoja, sillä katketessaan vaijeri sival-
taa vaarallisella voimalla. Pitäkää muutenkin turvallinen etäisyys 
ajoneuvohin.

- Muistakaa, että minkä jaksatte kantaa metsään, jaksatte myös 
kantaa pois. Pidetään paikat roskattomina.

- Alla olevalla QR koodilla tai nettilinkillä saa auki nettisovelluk-
sen, jolla näkee kilpailjoiden sijainnit kartalla.

Alue 1.
Tällä alueella on jo klassiset yleisörastit. Yleisörastit on perin-
teisesti tarjonnut yleisölle mahdollisuuden nähdä kisaajien 
osaamista ja mielettömiä ajosuoritteita. Alueella on buffet ras-
tien aukioloaikana. Buffetin tuotto menee lyhentämättömänä 
paikallisen airsoft joukkueen tukemiseen. Yleisörastit avoinna 
11-15.

Alue 2.
Honkakosken kisan perinteinen neva.  Alueella on monta ras-
tia kohtuullisen pienellä alueella ja on hyvä paikka seurata kil-
pailijoita. Osa rasteista on nevalla ja osa on kallioilla vanhan 
sähkölinjan läheisyydessä. Alueen laidalla on laavu jossa on 
makkaratulet.

Alue 3.
Valtatien ja junaradan välinen alue. Tälle alueelle on tänä-
vuonna laitettu normaalia enemmän rasteja. Läntisen radan-
ylityspaikan vieressä on hyvä katselupaikka. Samoin pohjoi-
simman metsäautotien varella molemmin puolin on mukavaa 
kalliokikkailua katsottavaksi. Helppo liikkua pitkin metsäauto-
teitä. Näitä teitä pitkin pääsee myös helposti alueelle 4.

Alue 4.
Kilpailun suurin alue. Täältä löytyy kaikkea. On helppoja urien 
varsilla olevia rasteja, ojia, kallioita, kangasmetsää sekä suo-
ta. Useita hyviä katselupaikkoja, mutta rastimäärää tällä alu-
eella on pienennetty edellisvuodesta. Alueella on helppo 
liikkua metsäautoteitä pitkin.

#EiKiusita
Bongaa #Eikiusita – tunnus kilpailun ajoneuvoista tms. Nap-
paa kuva tunnuksella varustetusta ajokista ja julkaise se 
#Eikiusita facebooksivulla. Tästä kisasta kuvia julkaisemalla 
sinulla on mahdollisuus voittaa erinäisiä tuotepalkintoja. Siispä 
kamerakännykät jne. laulamaan ja kuvia jakoon. 
https://www.facebook.com/eikiusita/
#Eikiusita on moottoriurheilijoiden yhteinen kampanja jolla 
osoitamme vastustavamme koulukiusaamista ja kiusaamista 
ylipäätään. Kampanjan yhtenä osana on kouluihin jalkautu-
minen. Harrastajat tulevat kertomaan kouluihin kiusaamisesta.
Tietenkin asiaa lähestytään harrastuksemme kautta. Koululle 
voidaan tuoda ajokalustoa. Näin keskustelusta saadaan 
rennonpaa ja lasten ja nuorten kanssa saadaan helpommin 
puhuttua, ja tärkeästä asiasta kertominen ei kuulosta 
pälkästään saarnalta. Myös rennommassa ilmapiirissä on 
lasten ja nuorten helpompi kertoa kokemuksistaan.
www.eikiusita.net
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