
 
 

KILPAILUKUTSU / RACE INVITATION 
päivitetty/updated 3.9.2020 
päivitetty/updated 8.9.2020 

 
 

KILPAILU / RACE  SM1 / SM2 SIERAVUORI 

KILPAILUPÄIVÄ / RACE 
DATE 

 SM1 moto 2                                  18.9.2020 
SM2 moto 1 & 2                            19.9.2020 
Freestyle SM, Freestyle Old School Cup   19.9.2020 
Runabout SM Team Endurance    19.9.2020 
 

KILPAILUPAIKKA / RACE 
LOCATION 

    Lomakeskus Sieravuori, Sieravuorentie 117, 27650 Honkilahti  
 

KILPAILU-ORGANSAATIO 
/ RACE ORGANIZATOR 

 SUOMEN JETSPORT LIITTO / FINNISH JETSPORT 
ACCOSIATION 

SÄÄNNÖT / RULES  SJSL, UIM 
 
● SKI GP1, SKI GP3, Runabout GP2, Runabout GP4  15 min +1 lap 
● SKI Beginners CUP, SPARK Beginners Cup.            10 min +1 lap 
● Runabout SM Team Endurance 45 min (no refueling, 1-3 

driver/team) 
 

Kilpailuluokat / 
Race categories 

 ● SKI GP1 
● SKI GP3 
● Ski Beginners Cup 
● Runabout GP2 
● Runabout GP4 
● Runabout SPARK Beginners Cup 
● Runabout SM Team Endurance  

 - Kilpailuissa ajettavat luokat vahvistetaan 
ennakkoilmoittautumisen päätyttyä 15.9.2020 

 
- Kilpailuluokkia voidaan yhdistää 

  
- The categories to be run in the race will be confirmed after 
the end of pre-registration on 15.9.2020 

 - Race categories can be combined 

 



KILPAILUAIKATAULU / RACE DAY PROGRAM 
 
päivitetty/updated 3.9.2020 
päivitetty/updated 8.9.2020 

 
 

Aika/time Pe 18.8. Fri 18.8. 

15:00-16:00 Jälki-ilmoittautuminen / 
katsastus 

LATE REGISTRATION AND 
TECHNICAL CONTROL 

16:15 Kuljettajakokous Driver meeting 

16:45-17:45 Vapaaharjoitus, Ski, Spark, Runa FREE PRACTICE, SKI, SPARK, RUNA 

18:00- SM1 MOTO2 alkaa SM1 MOTO2 start 

Aika/time La 19.9. Sat 19.9. 

9:00-10:00 Jälki-ilmoittautuminen / 
katsastus 

LATE REGISTRATION AND 
TECHNICAL CONTROL 

10:00- Kuljettajakokous Driver meeting 

10:30-11:15 Vapaaharjoitus, Ski, Spark, Runa FREE PRACTICE, SKI, SPARK, RUNA 

11:30 - SM2 KILPAILU ALKAA. SM2 RACE START. 

 MOTO 1 MOTO 1 

  n. 13:30 Tauko 60 min  Brake 60 minutes 
  n. 13:30 Freestyle SM/Old School Cup moto1 Freestyle SM/Old School Cup moto1 
  n. 14:30 MOTO 2 MOTO 2 

  n. 16:30 Freestyle SM/Old School Cup moto2 Freestyle SM/Old School Cup moto2 

  n. 16:50 Endurance kuljettajakokous Endurance driver meeting 
  n. 17:30 RUNABOUT SM TEAM ENDURANCE 

(45 min, ei tankkausta, 1-3 
kuljettajaa/team) 

RUNABOUT SM TEAM ENDURANCE 
(45 min, no refueling, 1-3 driver/team) 

  n. 19:30 SM1 & SM3 palkintojenjako  
60-90 min kilpailun päättymisestä 

SM1 & SM3 PRIZE GIVING 
CEREMONY  
60-90 minutes after the end of the race 

  Aika/time Su 20.9. Sun 20.9. 
  12:00 – 16:00   Rata avoinna Track is open 

 



KILPAILUMAKSUT / ENTRY FEE  
Ennakkoilmoittautuminen päättyy 15.9.2020  
Pre-registration ends 15.9.2020  
 
päivitetty/updated 3.9.2020  
päivitetty/updated 8.9.2020 

Kilpailumaksut maksetaan ennakkoon SJSL:n 
nettisivujen kautta Entry fees are paid in advance via SJSL's website 

SM1 moto2          pe 18.9. 65€  
SM2 moto 1&2    la 19.9. 130€  

RUNABOUT SM TEAM ENDURANCE  30€ 

Freestyle SM                      20€ 
Freestyle Old School Cup  FREE 

SM1 moto2          fri 18.9. 65€  
SM2 moto 1&2.   sat 19.9. 130€  

RUNABOUT SM TEAM ENDURANCE  30€ 

Freestyle SM                      20€ 
Freestyle Old School Cup  FREE 

Jälki-ilmoittautumismaksut  

SM1 moto2          pe 18.9. 90€  
SM2 moto 1&2     la 29.8. 180€  

RUNABOUT SM TEAM ENDURANCE  50€ 

Freestyle SM                      20€ 
Freestyle Old School Cup  FREE 

Late registration fees  

SM1 moto 2       fri 18.9.   90€  
SM2 moto 1&2  sat 19.9. 180€  

RUNABOUT SM TEAM ENDURANCE  50€ 

Freestyle SM                      20€ 
Freestyle Old School Cup  FREE 

Kilpailumaksun lisäksi kuljettajalla tulee olla SJSL:n 
tai vastaava muun maan liiton kilpailulisenssi.  

In addition to the competition fee, the driver must have 
a competition license from SJSL or an equivalent 
association of another country.  

 
Sijainti / Race Location  
 

 

 
 

https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/
https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/
https://holvi.com/shop/SuomenJetSportLiitto/


 
 
Vastuu ja turvallisuus / Safety Responsibility  
Kypärä, selkäsuojus ja pelastusliivi ovat pakollisia 
kaikille kilpailijoille. Jalkasuojukset ovat pakolliset 
kaikille Runabout-kilpailijoille.  

Turvallisuuteen liittyvät säännöt on suunniteltu 
kuljettajien ja muiden tapahtumaan osallistuvien 
turvaksi.  

Jokainen kilpailija, joka osallistuu kilpailuun on 
velvollinen tutustumaan sääntöihin ennen kilpailua ja 
noudattamaan niitä.  
Kilpailuun osallistuessaan kilpailija vastaa omasta ja 
kanssa kilpailijoiden turvallisuudesta ja on 
henkilökohtaisesti tietoinen kilpailun liittyvistä riskeistä.  

SJSL, järjestäjät, tuomarit, ratamestari, sponsorit jne. 
eivät vastaa sinulle tai kolmansille osapuolille 
mahdollisesti aiheutuneet tappioista tai vahingoista, 
mukaan lukien liiketoimintaan liittyvät menetykset, 
taloudelliset menetykset, laite- tai omaisuusvahinkoja, 
vamman tai kuoleman aiheuttamat kustannukset.  

Helmet, back protection and life jacket are mandatory for all 
riders. Leg protectors are compulsory for all Runabout riders.  

Rules directed or related to safety are promulgated to ensure 
that everyone involved has a primary concern for safety.  

Each participant in competition is responsible for assessing 
the safety aspects of the facilities and conditions, and 
personally assumes the risk of competition.  

SJSL, competition organizers, judges, course masters, 
sponsors, etc., do not accept any responsibility regarding any 
loss or accident to you or to third- parties including loss of 
business, loss of sale, equipment or property damage, injury 
or death resulting from or to you or other third-parties.  

 
 
Varikkoalue / Pit lane area  
 
Varikkoalue avoinna  

pe 18.9. klo 12:00 – su 20.9. klo 17:00  

Pit lane area is open  

Fri 18.9. 12:00 – Sun 20.9. 17:00  

- Varikkoalue Sieravuoren vesiurheilukeskuksen ranta 

- Varikkoalueella ei saa nauttia alkoholijuomia, tätä 
tullaan valvomaan.  

- Varikkoalueella ei ole ympärivuorokautista valvontaa  

- Ajoneuvot sijoitetaan erikseen niille varatuille paikoille 
varikkotelttojen taakse  

- KULJETTAJILLA / TIIMEILLÄ TULEE OLLA 
VARIKKOTELTAT  

esim. 3x3m ns. pop up teltta, huomioikaa telttojen 
kiinnitys, ohessa oste Helsingin palastustoimen ohjeesta: 

● teltta on kiinnitetty tukevasti  

alustaansa valmistajan tai pätevän  

suunnittelijan ohjeen mukaisesti  

- Pit lane area Sieravuori water sport center beach  

- Do not drink alcohol in the pit lane area, this will be control.  

- The Pit lane area does not have 24-hour security controls.  

- Vehicles are placed separately in the spaces reserved 
behind the pit tents  

- DRIVERS / TEAMS MUST HAVE PIT TENTS  

eg 3x3m ns. pop up tent, attention to the attachment of the 
tents, here is a purchase of the Helsinki Rescue Service 
instructions:  

* the tent is firmly attached to its base in accordance with the 
manufacturer's or qualified designer's instructions, for 
example with concrete or water weights. (Note: In the 
absence of instructions from the manufacturer or designer, 
the following is recommended for setting up tents up to 300 
m2:  

● ●  the parts of the frame are connected to each other 
by interlocking connectors  



esimerkiksi betoni- tai vesipainoin.  

(Ohje: Mikäli käytössä ei ole valmistajan tai suunnittelijan 
laatimia 2  ohjeita,enintään300m  telttojen pystyttämiseen 
suositellaan seuraavaa:  

● ○  rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla 
liittimillä  

● ○  teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun 
muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto. 
Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen 
jokaisessa kulmassa on vähintään seuraavat 
painot: 2 x 2 teltta 15 kg/tolppa; 4 x 4 teltta 62 
kg/tolppa; 5 x 5 teltta 96 kg/tolppa; ja 6 x 6 teltta 
139 kg/tolppa. Minimipainot koskevat telttoja, 
joissa on kattopressu ja mitoittava  

● ●  the tent is stabilized by, among other things, the 
structure, height and shape of the tent. When loose 
weights are used, each corner of the small tents shall 
have at least the following weights: 2 x 2 tents 15 kg / 
pole; 4 x 4 tents 62 kg / pole; 5 x 5 tents 96 kg / pole; 
and 6 x 6 tents 139 kg / post.  

● ●  The minimum weights apply to tents with a roof 
press and a rated wind speed of up to 15 m / s. In 
stronger winds, the roof press must be removed or 
weights added.  

tuulen nopeus on enintään 15 m/s. Voimakkaammalla 
tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.  

● ○  teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai 
irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden murtolujuus 
on vähintään 250 kg. Narut tai vastaavat eivät 
ole luotettavia kiinnityksiä.  

● ○  Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat 
eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman 
sattuessa. Tämän vuoksi rajuilman sattuessa 
noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja 
toimintaohjeita sekä sääolojen seuraamista.)  

● Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s 
telttojen kiinnitystä tehostetaan tai telttojen käyttö 
keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen 
läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. 
Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan 
niitä.  

● ●  the tents shall be secured to ground anchors or 
loose weights by means of lorries with a breaking 
strength of at least 250 kg. Ropes or the like are not 
reliable attachments.  

● ●  Tents attached in accordance with these 
instructions may not remain attached in the event of 
severe weather. Therefore, in the event of severe 
weather, the instructions recorded in the rescue plan 
and the monitoring of the weather conditions must be 
followed.)  

● ●  In the event of severe weather or winds of more 
than 15 m / s, the attachment of tents will be 
intensified or the use of tents will be suspended. 
People are directed away from the vicinity of the tents 
and the tents are dismantled if possible. If the 
manufacturer has given other instructions, they will 
be followed.  

 
 

Majoitus / Accommodation  
 
Mökkivaraukset 

www.sieravuori.fi/majoitus  
Omassa autossa/vaunussa majoittujat, majoitusmaksu 
10€/vrk sis. sähkön.  
Saapuessanne alueelle ilmoittautukaa ravintolassa.  

Jettien laskupaikka  

- jettien vesillelasku varikon rannasta 

Kilpailutoimisto  

- Sieravuoren vesiurheilukeskus 
 
Turvallisuus  

- Kaikessa toiminnassa tulemme noudattamaan erityistä 
varovaisuutta ja otamme huomioon voimassa olevat 
COVID-19 rajoitukset 

Cottage reservations  
www.sieravuori.fi/majoitus  

Accommodation in own car / caravan, accommodation fee 10 
€ / day incl. electricity 
When you arrive in the area, check in at the restaurant.  

Landing place for jet-ski  

- Launch of jet skis from the pit lane beach  

Race Office  

-Sieravuori water sport center 

Safety  

- In all our activities, we will take special care and take into 
account the existing COVID-19 restrictions 



 

 
Yhteystiedot / Contact  
Kilpailun järjestäjät, lisätiedot kisasta / Race organizators, info about race:  
 
Suomen JetSport Liitto  
 
 
Yhteyshenkilö:  
Esa Taka-Prami, +358 45 67 111 67, info@sjsl.fi  
 
 

 

 
 
 

 


