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NIMEKKÄITÄ KULJETTAJIA OSALLISTUMASSA SUOMEN ENSIMMÄISEEN TÄYSIMITTAISEEN
EXTREME ENDURO KILPAILUUN ELLIVUORESSA
Kyrösjärven Seudun Moottoripyöräkerho r.y. (K-SMPK ry) järjestään Suomen
ensimmäisen extreme enduro kilpailun Ellivuoren laskettelurinteen maastossa
28.-29. elokuuta 2020.
Mitä on SISU Extreme Enduro
SISU Extreme on Cross Country extreme enduro kilpailu Ellivuori Ski:n upeissa
rinteissä 28. – 29. elokuuta 2020. Hellittämätöntä tahdonvoimaa ja sinnikkyyttä
tarvitaan Ellivuoren laskettelukeskukseen rakennetun reitin korkeuseroissa ja
kivikoissa.
Mukana ajamassa
Kilpailun ennakkosuosikki on ehdottomasti Antti Hänninen, viime vuoden
SuperEnduron Suomen mestari. EM-kakkonen luokassa Junior1. Antti on myös
moninkertainen maajoukkue-edustaja. Hännisen suurin haastaja on Aleksi
Vilkko. Parin vuoden takainen SM-mitalisti on keskittynyt viime vuodet
täysipäiväisesti Hard&Extreme enduroon. Vilkko tekee nousua maailman
huipulle lajissaan.
Mukana nähdään myös kolminkertainen enduron MM-pronssimitalisti Matti
Seistola. Ammattilaisuran jälkeen Seistola on kilpaillut valikoidusti. Suoritus ei
tule jäämään uskalluksesta kiinni sillä Seistola on motocrossin Euroopan
mestari ennen enduron MM-sarjaa. Mainittakoon myös Aleksi Karjalainen
Akaasta, joka saattaa yllättää sekoittamalla kärjen järjestystä. Eikä unohdeta
Tampereen Kosti Kirjavaista. Nuori lahjakkuus joka omaa erinomaiset
SuperEnduro kyvyt. Kirjavainen ja Seistola ajavat Sherco:lla, Hänninen
Husqvarna:lla, Aleksi Vilkko Beta:lla ja Karjalainen KTM:llä.
Myös monen muun enduron SM-sarjan kärkikuljettajan odotetaan ilmoittautuvan
mukaan kilpailuun. Sisu Extreme Enduro on herättänyt paljon kiinnostusta myös
maailmalla, mutta korona-epidemian vuoksi tässä ensimmäisessä kilpailussa
kilpaillaan lähinnä kotimaisten kuljettajien kesken. Virosta on tullut jo muutama
ilmoittautuminen ja lisää odotetaan muista Baltian maista.
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Katsomista koko perheelle!
Kilpailun prologi eli karsinta ajetaan perjantaina 28.9. klo 16.00. Prologin
perusteella muodostuu lähtöjärjestys lauantain kilpailuun. Kilpailu starttaa
lauantaina 29.8. klo 11.00. Kuljettajat lähtevät noin 10 kilometrin reitille 10
sekunnin välein. Kilpailuaika on 4 tuntia + 1 tunti reitillä olevien maaliintuloon.
Katsomista löytyy pienellä alueella paljon, sillä kilpailuun odotetaan 80
kuljettajaa. Kilpailukeskuksena toimii Ellivuori Ski Center.
Kilpailun nettisivut www.sisuextreme.fi josta tarkemmat tiedot reitistä, säännöt
sekä ilmoittautumisohjeet. Sivuilla on julkaistu myös online reittikartta. Se
palvelee erityisesti katsojia kertomalla reaaliaikaisen sijainnin ja näyttämällä
houkuttelevimmat katselupaikat reitin varrella!
Ellivuoren palvelut sekä buffet palvelevat katsojia molempina päivinä.
Lisätietoja kilpailun tiedottajalta:
Jussi Huhtanen
tiedotus@sisuextreme.fi, 0400660150, kuvia www.sisuextreme.fi/press
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