
ÄIJÄN KÄRRÄYKSEN KATURATAKILPAILUT 2019
SÄÄNNÖT:

1. Yleistä:
 Kaikilla osallistujilla on ehdottomasti oltava hauskaa!
 Kanssakilpailijoihin suhtaudutaan hyvällä urheiluhengellä =

riittävällä kunnioituksella sekä rehdisti kamppaillen.
 Kilpailupariin kuuluu mies ja nainen.
 Kärrättävä on mies eli äijä, joka saa olla oma tai lainattu.
 Kärrääjänä toimii nainen, elikkä eukko.
 Edellä  ajavalla  on  kisassa  etuajo-oikeus,  joka  tarkoittaa

sitä,  että  takana  tulevan  on  ehdottomasti  varottava
ajamasta  maitokärrillä  edellä  olevan  työntäjän  jaloille!
Jaloille  ajamisesta  kilpailija  saa  10  sekunnin  aikasakon,
joka lisätään loppuaikaan.

 Kilpailijan  on  noudatettava  annettuja  
ohituskieltomääräyksiä  kisaradalla  ehdottomasti
vaaratilanteiden  välttämiseksi.   Näitä  alueita  ovat
finaaleissa  mm.  vesialtaaseen  meno  ja  sieltä  nousu  sekä
ennen  maalisuoraa  oleva  mutka  rata-alueen  ahtauden
takia.

 Jos  kyydittävä  äijä  auttaa  /  helpottaa  matkan  tekoa
poistumalla  kärryistä  vesiesteessä,  saa  siitä  20  sekunnin
aikasakon, joka lisätään kilpailuparin loppuaikaan.

 Jos vesiesteestä poistuessaan joutuu ottamaan uudestaan  
vauhtia, on tässä tapauksessa väistettävä ja annettava tilaa
mahdollisesti takaa tulevalle kilpaparille.

 Jos kärryistä poistuu muualla, kuin esteen luona merkityllä
alueella,  kilpailusuoritus  hylätään.   Jos  kärryt  kaatuvat
vahingossa  ja  kärrättävä  putoaa  ja  joutuu  näin  pois
kärryistä,  ei  tästä  saa  aikasakkoa  tai  tule  hylätyksi.
Tuomarineuvosto  ratkaisee  kulloisessakin  tapauksessa,
onko  kaatuminen  ollut  tahallinen  vai  tapahtunut
vahingossa.

 Jokainen  kilpailija  huolehtii  omista  ja  tarpeelliseksi  
katsomistaan vakuutuksista ja turvallisuudestaan, kilpailun
järjestäjät eivät ota vakuutuksia kilpailijoille.

 Kilpailun ehdoton promilleraja on kisasuorituksen aikana 0  
promillea  yleisen  turvallisuuden  vuoksi.  Promilleraja
koskee sekä eukkoa että äijää.  Asia tarkistetaan tarpeen
vaatiessa toimitsijoiden toimesta.

 Varsinainen  MM-kisa  käydään  vain  yhdessä  sarjassa  ja
kilpailun  voittaa  pari,  joka  kiertää  radan  nopeimmin
aikasakot huomioiden.

 Kilpailijoiden  on  noudatettava  kisajärjestäjien  suullisia  ja  
kirjallisia ohjeita.

 KATURATAKISOJEN  PÄÄSARJASSA  eukon  ja  äijän  on
oltava iältään vähintään 18 –vuotiaita ja äijän on painettava
vähintään 80 kiloa.

 Punnitukset aloitetaan kilpailijoille erikseen ilmoitettavana
aikana kisa-alueella ”lihavaa’alla”.  Mikäli kärrättävän paino
jää  alle  80  kg,  saa  kärrättävä  mukaansa  armeijan
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leipälaukkuja  tms.  tarpeellisen  määrän,  joihin  hän  itse
kasaa paikalle varatusta hiekkakasasta tarvittavan määrän
hiekkaa lisäpainoksi.  Kärrättävä kulkee aina ennen radalle
menoa punnitusvälineen kautta.

 PÄÄSARJAN  ALKUERÄT  käydään  aika-ajoina.
Huonoimman ajan ajanut pari putoaa suoraan pois. Aikojen
perusteella  muodostetaan  parit  seuraavaan  vaiheeseen
siten,  että  parhaimman  ajan  saanut  pari  ajaa  toiseksi
heikoimman ajan ajanutta paria vastaan jne.

 Etenemistapa on vapaa siten, että kärrääjä voi halutessaan
joko työntää tai vetää kärryjä.  Etenemismuotoa voi vaihtaa
myös kesken kisasuorituksen.

 Mikäli  kärri  rikkoutuu  (esim.  rengasrikko)  PÄÄSARJAN
alkuerien  aikana,  saa  kisapari  mahdollisuuden  uuteen
lähtöön.   Mikäli  kärri  rikkoutuu  finaalien  aikana,  ei  uutta
lähtömahdollisuutta ole.

 Kisaajat  voivat  tutustua  rataan  ennen  kilpailujen  alkua
kävellen (maitokärrien kanssa, ei äijää kyydissä)

 Kirjalliset  protestit  on  tehtävä  viimeistään  puolen  tunnin
kuluessa siitä, kun viimeinen oman sarjan kilpailija on tullut
maaliin.  Protestista on suoritettava 106,30 euron maksu.

2. Perussarjat:

Sarjat:
1. 18 – xx vuotiaat = KATURATAKISOJEN PÄÄSARJA
2. Paras asu / hauskin pari /paras asenne –sarja 

3. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:
Äijänkärräys  –kisaan  ilmoittaudutaan  erillisellä
nettilomakkeella, jonka voi myös tulostaa ja lähettää postitse.
Lomake ja tiedot löytyvät sivulta
 https://www.creativekaiku.fi/aijankarrays 

Osallistumismaksua ei vuoden 2019 kisoissa peritä.

Ilmoittautumisaika  kaikkiin  sarjoihin  päättyy
24.6.2019.   Ilmoittautuminen  on  sitova.   Mikäli
ilmoittautumisen  peruu,  on  se  tapahduttava  viimeistään
30.6.2019.  Ilmoittautumisia ei oteta vastaan enää kisapaikalla
(tapahtuma-aikataulu  tehdään  valmiiksi  ilmoittautumisten
perusteella).

4. Rata:
 Rata sijaitsee Imatrankoskella kävelykatu Koskenpartaan,

torin ja Inkerin aukion katuosuuksilla.
 Rata  on  pääosin  asfaltoitua  tai  muutoin  päällystettyä,

sisältäen  finaaleissa  vesiesteen.  Huomioithan,  että
vesiesteessä kastuu!

5. Kilpailuvälineistö:
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 Kilpailuvälineenä  /  kärrinä  kaikissa  sarjoissa  käytetään
perinteistä kaksipyöräistä maitokärriä. 

 Renkaat  sijaitsevat  perinteisen  maitokärrin  tapaan  kärrin
keskiosassa ja ne on suojattu siten, ettei pyörän pinnojen
väliin voi jäädä esim. äijän jäseniä tms.

 Kilpailuvälineeseen  on  kiinnitettynä  tukevat  kahvat
istuinalueelle (esim. kiinniruuvatut ovenrivat), joista äijä voi
ottaa tukea.

 maitokärrien etulaidan alaosaan on kiinnitetty pehmuste
 Kisajärjestäjillä on varattuna max 10 kärriä kisaajia varten

(+  5  varakärryä).   Toimitsijat  sijoittavat  kärrit
lähtöjärjestykseen rata-alueelle sekä tuovat kärrit kisaajille
suorituksen  lähestyessä.    Lähtö  tapahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä (numerolaput).

 Osallistuvan  eukon  ja  äijän  tulee  itse  varustautua  päätä  
riittävästi  suojaavilla  ja  turvallisuusmääräykset  täyttävillä
kypärillä.  Suositus on, että Eukko ja äijä käyttävät lisäksi
muita  suojavarustuksia  kuten  esim.  kyynärpää-  ja
polvisuojuksia.  

 Jalkineissa ei saa olla irtonastoja eikä metallipiikkejä.

6. Alustava tapahtuma-aikataulu:

Kilpailualue avautuu klo 11.30.  Osallistujien on oltava paikalla
viimeistään tuntia  ennen omaa kilpailusuoritusta punnitusten
ym. kisajärjestelyjen vuoksi.   Osallistujat  ilmoittautuvat  kisa-
alueelle  tullessaan  kisa-/  tapahtumatoimistoon  (merkitty
infopiste).  Kisatoimistosta osallistujat saavat myös etukäteen
arvotut kisanumeronsa.   Alkuerät alkavat klo 13.00 .

7. Tuomarit: Tuomarineuvostoon  2019  kuuluvat  jäsenet  ilmoitetaan
myöhemmin.

10. Palkinnot: Kisan  kolme  parasta  saa  ”palkintopystin”  arvolaatalla.
Varsinaisista  palkinnoista  päätetään  myöhemmin.   Lisäksi
kisassa  palkitaan  paras  asu  /  hauskin  pari  –sarjassa  yksi
kilpailupari.  

KILPAILUJÄRJESTÄJÄT PIDÄTTÄVÄT ITSELLÄÄN OIKEUDEN
SÄÄNTÖMUUTOKSIIN.

3


