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Toimintaohjeita Kymiringin ajotapahtumaan 7.-8.8.

Kymiring on ratana meille uusi ja järjestelyt vaativat muutenkin tavallista enemmän suunnittelua. 
Koska rata-alue ei vielä ole täysin valmis meiltä puuttuu esim. juokseva vesi, sähkövedot ja 
meluvallit, eikä alueesta ole pelastuslaitoksella vielä valmista toimintasuunnitelmaa. Tämän vuoksi 
PRCF hoitaa paikalle tilapäiset WC-tilat, jatkojohtoja, melumittauksen ja normaalia 
korkeatasoisemman pelastuskaluston. Näiden lisäksi on olennaista, että osallistujat ymmärtävät  
Covid-19 tilanteen olevan päällä, eli toiminta on suunniteltava tämänkin suhteen moitteettomasti. 
Tiimejä koskee henkilömäärän rajoitus, max. 2 mekaanikkoa/kilpailuun osallistuva kuljettaja.
Tiimin jäsenet ilmoitetaan 6.8. klo 24 mennessä kilpailunjohtajalle ( jari.syvaoja(at)gmail.com ).

Varikon toimivuus ja turvallisuus onkin nyt vahvasti osallistujien käsissä, sillä esim. 
tulipalotilanteessa sammutusvesi tulee paikalle hitaalla metodilla.

Vesi ja ruoka:
Osallistujia kehotetaan tuomaan mukanaan juomavesi ja käsienpesutarvikkeita. Näin varmistat 
ensisijaisesti oman mukavuutesi. Paikalle tulee ruokarekka pe-la 10-18, josta saa omakustanteista 
lounasta.
Sähkö:
Sähkövedot alueelle on tehtävä itse. PRCF vetää ensimmäiset johdot alueelle jo torstaina, eli 
voimme rakentaa varikkoalueen osallistujien vaatimusten mukaisesti. Viimeisin varikkokatselmus 
on tehty ma 3.8. Nyt kannattaa kuitenkin miettiä onko jokainen grilli ja subwoofer varmasti tarpeen 
saada toimimaan koko tapahtuman ajan. Osallistujia kehotetaan ottamaan jokainen sopiva  
jatkojohto mukaan talleilta ja halleilta, lisäjohtoja saa tarvittaessa toivottavasti vuokrattua vielä 
perjantaina. Lisäksi alueella käytettävien sähköjohtojen on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja. 
Kaikkien mahdollisten viritysten on siis kestettävä päivänvaloa, sadevettä ja palotarkastus.
Covid-19:
Varikolla käytetään järkeä, eli pesemme käsiä ja pidämme etäisyydet kunnossa. Tapahtuma ei ole 
avoin yleisölle, eli jokaisen alueelle aikovan on ilmoittauduttava etukäteen.
112-sovellus:
Suosittelemme kaikille 112-sovellusta, jolla pelastuslaitos näkee mahdollisessa hätätilanteessa 
välittömästi soittajan tarkan paikan rata-alueella.
Melutilanne:
Kymiringin ympäriltä puuttuu vielä meluvalleja, eli ääni kantaa suunniteltua paremmin radalta pois.
Teemme melumittauksen jokaiselle radalle menevälle Porschelle. Rajana 110dB, mutta jos sinulla 
on autoosi useampia äänenvaimentajia, nyt kannattaa valita se hiljaisin.
Paloturvallisuus:
PRCF valvoo tavallista tarkemmin varikon siisteyttä ja etenkin paloturvallisuutta. Esim. 
grillaaminen varikkopaikalla on kielletty.
Valokuvaaminen:
Paikalle tulee ainakin: SC-sarjan puolesta yksi still-kuvaaja ja yksi videokuvaaja, CR-sarjan 
hankkimana still/dronekuvaaja ja yksi, joka kuvaa vain varikolla. Kuvat kerätään klubien yhteiseen 
kuva-arkistoon.
Roskat:



Alueella ei ole samaa määrää roska-astioita kuin muilla radoilla. Varikkopilttuun seinällä on 6kpl 
600l astioita. Ottakaa siis oma pikkuroskis mukaan, jos ette aina jaksa kävellä pilttuun poikki.


