
Tervetuloa
Kilpailu on mönkijöiden ja maastoautojen kestävyyskilpailu,
jossa joukkueet yrittävät ehtiä käymään mahdollisimman mo
nella 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 kahdessa luokassa, kuten myös maastoautot.
Mönkijöillä originalluokassa riittää, että toinen mönkijä saa
daan rastin kanssa kosketusetäisyydelle, kun taas proluokas
sa pitää kummankin mönkijän olla samaan aikaan kosketus
etäisyydellä rastista.

Autoissa luokkajako menee rengaskoon mukaan. Alle 33" ren
kaat ajavat pikkuluokassa ja loput suuressa luokassa. Autojen
tulee olla katsastettuja.

Avoimessa luokassa ajaa niin mönkijät kuin autot ja tähän
pääsee millä tahansa turvallisella laitteella osallistumaan.

Kilpailualueet:
Ypyri
Osoite: Möykkymäentie 333. On ajelua umpijäisellä nevalla,
mutta katsojia varten on tehty muutama puuharasti parkkipai
kan liepeille. Pellon päädyssä on nähtävää.

Kytömäki
Alueen länsipäässä rasti 415 jälkeen perällä on puuhaa aina
kin kanavan ylityksessä, sillä rasti puusta ei saa vinssata!!
Muuten alue on normaalia kanto taivallusta. Tien varressa rasti
416 aiheuttaa varmasti toimintaa.

Mustankivenmäki
Pientä kikkailua eteläpäätä kohti ja kantoja löytyy riittävästi.
Pohjoispäädyssä rastilla 438 on pientä kallio kinkamaa ja ras
tin 35 paikalla on pieni hiekka monttu, oikea rasti rykelmä.

Luhtakaski
Osoite: Kaarangantie 432. On perus ajelua, autot liikkuvat no
peasti ei katsojaystävällinen tämän vuoksi. Alueella kiinnosta
va rasti on 232, joka on haasteellinen kantokasa.

Kirjavakallio
Osoite: Kaarangantie 604. Pohjoisossasta löytyy puuhaa
rasteilla, mutta ei erityisen katsojaystävällinen alue.

Rantamäki (yleisöalue avoinna 1115)
Osoite: Rantamäentie 112. Alueelle on tehty paljon nähtävää
pienelle alueelle. Täällä näet varmiten aukioloaikana kilpailijoi
den suorituksia. Alueella on myös makkaraa ja muuta perin
teistä tarjolla.

Muutama huomioitava juttu:
Omalla moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastoon.

Pysäköinti normaalien liikennesääntöjen mukaan teiden var
teen tai järjestäjän osoittamille paikoille. Pitäkää huoli pysäköi
dessänne, ettette estä tai aiheuta vaaraa muille.

Varokaa vinssaavia ajoneuvoja, sillä katketessaan vaijeri sival
taa vaarallisella voimalla. Pitäkää muutenkin turvallinen etäi
syys ajoneuvoihin.

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

Karttaan on merkitty nuotiopaikkoja. Näissä on tulet omien
eväiden paistamista varten.










