
                                                         

KILPAILIJAOHJE I               

Hyvä autoharrastaja! 

Tervetuloa 7. Lahti Classic Tour matkailuajoon. Teemme vuosittain Matkailuajossa palautekyselyn, jonka 

tulosten perusteella pyrimme kehittämään tapahtumaa. Viime vuoden kyselyn tulosten perusteella suurille 

sisällöllisille muutoksille ei ollut tarvetta. Palautteen perusteella päätimme säilyttää tauko- ja 

lounaspaikkana Suivalan Pitokartanon. Tämän vuoden reitti ulottuu Hämeenkosken keskustaan sekä 

Kärkölän että Hollolan suuntaan. Toivottavasti olemme onnistuneet reittimuutoksissa. Tässä ohjeessa on 

käytännön tietoa matkailuajostamme. Tämän sähköpostin liitteenä on myös lähtöluettelo ja reittikartta.  

Kilpailupapereiden nouto ja kuittaus alkaa 5.5.2018 klo 8.00 Lahden torilla torikahvila Kahvipaussissa. 

Torilla on varattu kilpailuautoille pysäköintitilaa klo 8.00 alkaen. Torille ei saa parkkeerata aikaisemmin. 

Ajo torille Vapaudenkadun ja Marolankadun kautta. Paikalla on ohjaus, noudata virkailijoiden ohjeita. 

Kilpailun lähtö tapahtuu Lahden torilta klo 9.00 alkaen minuutin välein.  Toivomme, että jokainen 

autokunta tulee noutamaan kilpailumateriaalin viimeistään puoli tuntia ennen lähtöluetteloon merkittyä 

omaa lähtöaikaansa. Torikahvila Kahvipaussissa on tarjolla kilpailijoille erikoishintaan: kahvi 1€, kahvi ja 

pulla 2,50€ sekä kahvi ja leipä 4€. 

Matkailuajon reitti on noin 100 km pitkä ja se sisältää 10 tehtävärastia. Kilpailijat saavat sekä tiekirjan, että 

riittävät kartat reitistä.  Tänä vuonna on yksi tasanopeustehtävä. Siinä pitää ajaa tasaisesti pyydettyä 

nopeutta, joka on noin 50 km/h. Tehtävä voidaan suorittaa luottaen auton omaan nopeusmittariin tai 

matkamittaria/tasanopeustaulukkoa ja sekuntikelloa käyttäen. Järjestäjän kilpailumateriaalissa on 

tarvittava tasanopeustaulukko. Jos haluat hyödyntää taulukot, niin ota sekuntikello mukaan. Tänä vuonna 

tasanopeusrastilla lähtö tapahtuu paikaltaan lippulähetyksellä lähettäjän ohjeiden mukaisesti, 

tasanopeuskokeen maalissa ei tarvitse pysähtyä.  Muut 9 rastia ovat taitoja ja tietoja vaativia tehtäviä. 

Jokaiselta rastilta voi saada pistettä. Mitä enemmän pisteitä, sitä parempi tulos! Rasteilla vastausaikaa on 

max. 1 minuutti.  Lisäksi seurataan salaisissa kohdissa liikennesääntöjen noudattamista. Muista, että tämä 

matkailuajo ajetaan muun liikenteen joukossa liikennesääntöjä noudattaen.  

Kilpailussa on yksi tauko. Taukopaikkana on Suivalan Pitokartano Kärkölän kirkonkylässä, missä kilpailijoille 

tarjotaan buffet-lounas. Taukoajaksi on arvioitu 45 minuuttia. Tauolta lähdetään tauolle 

saapumisjärjestyksessä minuutin välein. Mikäli kilpailijat saapuvat ”etuajassa” tauolle, niin se tarkoittaa 

vain pidempää lounastaukoa. Kilpailun maali on Classic Motorshow alueella ja osaa kilpailijoista 

haastatellaan maaliin tulon yhteydessä. Autoille on varattu pysäköintipaikat läheltä messualuetta. 

Palkintojen jako tapahtuu klo 15.00 Classic Motorshown näyttelytiloissa Päijät-Hämeen Mobilistien 

osastolla, sijainti B 20. Kolmessa kilpailuluokassa palkitaan kussakin kolme parasta autokuntaa (kaksi 

palkintoa/palkittu autokunta). 

Kilpailupapereiden joukossa on matkailuajon palautelomake. Toivomme, että autokunta täyttää 

palautelomakkeen ja jättää sen täytettynä virkailijoille kilpailun maalissa. 

Tervetuloa! 

Pentti ”Hossa” Andersson       

Matkailuajon reittipäällikkö  


