
Ihan kohta on aika kärrätä äijää niin, että vippulat vinkuu! Kiitoksii vaa mielenkiinnosta ja oikei paljo
tervetulloo!

Olet / olette ilmoittautuneet mukaan Äijänkärräyksen MM- kilpailujen ensimmäisiin katurata-ajoihin
Imatralle lauantaina 6.7.2019.  

Kaikkiaan kisaamaan on ilmoittautunut  19 paria;  11 Suomesta ja  9 Venäjältä.   Katsokaa vielä
kertaalleen  uudistetut  säännöt;  sinne  on  mm.  lisätty  ohituskieltomerkintä  tietyissä  paikoissa
finaalikisojen aikana ihan pelkästään vaaratilanteiden välttämiseksi.  Muistattehan kypärät ja muut
turvavarusteet; kisarata on kokonaisuudessaan kiveystä tai asfalttia ja jos vaikka vähän kompuroi,
on hyvä, että polvet ja kyynärpäät sekä pää on suojattuna.  Sääntöjen lisäksi on syytä kuunnella
tarkkaan toimitsijoitten ja kuuluttajien antamat suulliset ohjeet.

Kisaajien pukuhuonetilat sijaitsevat Imatran Valtionhotellissa (os.  Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra).
Pukuhuonetilojen välittömässä läheisyydessä on meidän kaikulaisten talkooväkeä ohjeistamassa
ja auttamassa teitä kisaajia ja kertomassa, milloin on aika olla missäkin.

Aikataulu ja muita ohjeita:
klo 11.30-12.30 KISAAN ILMOITTAUTUMINEN KISAINFOSSA (sijaitsee Valtion hotellin

läheisyydessä,  Inkerin  aukion  laidalla,  sama osoite  kuin  hotellilla,  ks.
opastus paikan päällä), kisainfosta saatte numerolaput ja muut tarvittavat
tiedot sekä ohjeistuksen kisatapahtumiin ja –paikkoihin.

 Ilmoittautuminen VIIMEISTÄÄN 12.30 mennessä!  

klo 13.00-14.30 Aika-ajot Imatran Koskenpartaan kävelykadulla.  Numerolaput jaetaan ja
aika-ajot ajetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. (karttaliite).   Aika-ajoissa
huonoimman ajan saanut pari tippuu kisasta.

klo 14.30-15.00 Siirrytään Inkerinaukiolle, jossa käydään semifinaalit ja finaalit

klo 15.00-17.30 Semifinaalit ja finaalit ajetaan siten, että kaksi paria kerrallaan ajaa radan
läpi ja molemmilta otetaan aika.  Neljä nopeinta paria jatkaa seuraavaan
vaiheeseen, jossa ajetaan taas pareittain rata läpi.  Näistä voittajat ajavat
sijoista I ja II ja toiseksi tulleet sijoista III ja IV.  Muiden parien sijoitukset
määritellään aikojen perusteella.

klo 18.00 Koskinäytös

klo 18.45 Äijänkärräyksen palkintojen jako Koskenpartaan lavalla

klo 19.00 Steven ´n´ Seagulls esiintyy Koskenpartaan lavalla

TERVETULLOO IMATRALLE JA KISAAMAAN!  MYÖ TÄÄL JO OOTELLAA!
CreativeKaiku Ky, Imatran Kaupunkikeskustat Imitsi ry

Niirasen Virve ja Jari sekä Marsion Liisa ja Saarisen Sari

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä:
Kaiku / Virve, puh. 050 5901583 tai Jari, puh. 050 5901584
info@creativekaiku.fi


