
Lisämääräys OuluZone - 19.3.2022

Kilpailun valvoja: Ville Schroderus +358 50 337 6703
Aikataulu: https://www.snowcross.fi/oulu/

Kilpailunumerot
Ole järkevä. Laita kelkkaasi ja ajovarusteisiisi niin isot numerot kuin saat vain
sopimaan. Selkänumero, roiskeläppä, kuomu, ohjaustanko, telatunneli.
Kuljettajan helppo tunnistaminen on erityisesti kuljettajan itsensä etu!

1. Minimimitat:
Korkeus 140 mm, leveys 70 mm, viivan paksuus 25 mm ja numeroiden väli 15 mm.
Pohjaväriä pitää näkyä vähintään 15 mm numeroiden ympärillä.

Lisälenkki (Super Lane)
1. Lisälenkki on käytössä vain seuraavissa luokissa: Legends, Ladies, Pro Lite, Pro
2. Lisälenkki on käytössä vain Round 1 & Finaalissa.

a. Kuljettajan tulee suorittaa lisälenkki yhden kerran erän aikana.
b. Lisälenkin saa kiertää vain kerran erän aikana.

3. Lisälenkin ajamatta jättämisestä seuraa automaattinen 20 sekunnin aikarangaistus.

Ilmoitustaulu (Telegram)
Sähköinen ilmoitustaulu osoitteessa: https://t.me/+AkwZwMwzV2A1Mjg0
Sama infokanava on käytössä kaikissa Super Leaguen kilpailuissa. Kanavalla
jaetaan informaatiota myös kilpailujen välillä. Kannattaa pysyä kuulolla!

Muut asiat
1. Roiskeläpän rajoitinremmit pakolliset. (ei koske 200cc -luokkia).
2. Avustajat lähtöalueella sallittu vain Junior-luokissa.
3. Erien juokseva numerointi

a. Jokainen harjoitus/aika-ajo, alkuerä, last chance ja finaalit on numeroitu.
b. Juokseva numero näkyy aikataulussa ja varikolla olevassa led-taulussa.
c. Numerointi on käytössä myös livestriimin grafiikoissa

4. Mikäli kilpailuerästä on ajettu yli puolet kierroksista ja se joudutaan keskeyttämään,
tulokset jäävät voimaan edelliseltä kierrokselta.

5. Kilpailussa on käytössä ratatuomareiden lisäksi sähköiset LED-lippumerkit.
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Additional order OuluZone - March 19. 2022

Race Supervisor: Ville Schoderus +358 50 337 6703
Schedule: https://www.snowcross.fi/oulu/

Racing numbers
Be reasonable. Put as big numbers as you can fit on your sled and your riding gear.
Back number, splash flap, hood, handlebar, track tunnel.
Easy identification of the driver is a particular advantage for the driver himself!

1. Minimum dimensions:
Height 140 mm, width 70 mm, line thickness 25 mm and number spacing 15 mm.
The base color must be at least 15 mm around the numbers.

Super Lane (Joker lap)
1. The Super Lane is in use for: Legends, Ladies, Pro Lite, Pro
2. The Super Lane is in use only in Round 1 & Finals.

a. The driver must complete the Super Lane  once during the heat.
b. It´s not allowed to drive Super Lane more than once per heat.

3. If driver not complete Super Lane during Round 1 / Final, driver will be given 20
second time penalty

Info Channel (Telegram)
Info channel for competitors: https://t.me/+AkwZwMwzV2A1Mjg0
Same information channel is in use in all Super League competitions.
The channel also distributes information between competitions. Stay tuned!

Other things
1. Limiter straps for splash flap are mandatory. (does not apply to 200cc classes)
2. Assistants in the starting area are only allowed in Junior classes.
3. Sequential numbering of heats

a. Each practice / time trial, heats, last chance and finals are numbered.
b. Number is shown on the schedule and on the LED board in the depot.
c. The same numbering can be seen in the live stream graphics

4. If the heat has to be suspended and over half of the laps have been run, results from
the last lap are valid.

5. In addition to the manned flag posts, electronic LED flag badges are used in the
competition.
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