
KILPAILIJAOHJE KONTIOLAHTI RALLI 19.2.2022 
 
Kilpailun järjestäjä Kontio-Racing Ry 
Paikkakunta Kontiolahti Ah-stadion 
Kilpailukeskuksen osoite Napakympintie 24, Kontiolahti 
Kilpailutoimisto Tiina Pitkänen 045 234 6687 
Kilpailun johtaja Esa Mikkonen 040 590 4447 
Turvapäällikkö Jari Pietikäinen 050 338 6657 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö/ Keskeyttämisilmoitukset Mervi Pyöriä 050 344 0299 
Harrasterallisarjan edustaja Jouko Mähönen 
 
1. KORONA-AJAN ERITYISTOIMENPITEET 
 
HUOM! Kilpailulle laaditun ja terveysviranomaisten hyväksymän Koronan torjuntasuunnitelman 
sisällön mukaan tapahtumalle ja sen osallistujille on voimassa seuraavat erityisvaatimukset. 
 
1. Sairaana tai oireisena tai altistuneena ei saa osallistua, koskee koko autokuntaa 
2. Osallistuvien autokuntien yhteishenkilömäärä rajoitetaan neljään henkilöön - 1 kuski + 1 kartturi 
+ 2 huoltomiestä = NELJÄ (4) 
3. Autokuntien on noudatettava kilpailukeskukseen saapumisen aikataulua! 
4. Autokunnan kaikilla henkilöillä on maski pakko sisätiloissa - leima/papereiden haku ja WC-tilat 
5. Muistathan turvavälit sisätiloissa ja ulkona, pese ja desinfioi kätesi riittävän usein, yski/aivastele 
toiset huomioiden. 
6. Kaikenlainen kokoontuminen alueella on kielletty 
7. Autokunnat pysyttelevät omalla huoltopaikalla 
8. Kun tiedät lähtönumerosi, voit laskea oman lähtöaikasi ja turvallisuustarkastusajan (30 min ennen 
lähtöaikaa) ja varaa aikaa turvallisuustarkastukseen sopivasti 
 
2. SÄHKÖINEN KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 
 
HUOM! Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisesti ennakkoon kisaviikolla. Tämä tarkoittaa, että 
vaadittavat paperit toimitetaan sähköpostilla. Kilpailupäivänä perinteistä toimisto ilmoittautumista 
ei ole järjestetty. 
Toimittakaa kaikki dokumentit mieluimmin samalla sähköpostilla. 
Sähköpostin otsikkoon ykkösohjaajan nimi esim. "Ilmoittautuminen Kalle Reipas". Nuorten 
luokkalaisten huoltajan suostumus kuitataan tekniikkalomakkeessa. 
Sähköinen ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 14.2 ja HUOM! päättyy torstaina 11.2 klo 21:00. 
Mikäli dokumenttien toimittamisessa on ongelmia, kysy apua kontioracing@gmail.com 
Sähköisessä ilmoittautumisessa toimitetaan KAKSI dokumenttia 
1.) Sähköinen ilmoittautuminen sekä tekniikkalomake- ja turvallisuuslomake 
2.) Todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta 
 
Toiminta-ohjeet 
 
1.) Täytä sähköinen ilmoittautuminen sekä tekniikkalomake- ja turvallisuuslomake huolellisesti. 
Vajaasti täytetyt lomakkeet palautetaan korjattavaksi ja käsitellään viimeisenä. Eli 
täytä, tulosta, kuittaa allekirjoituksella ja lähetä lomake sähköpostilla alla mainittuun osoitteeseen. 
Suositus skannattuna, mutta myös luku/tulostuskelpoinen valokuva kelpaa. Lomake löytyy: 
https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/   
 
2.) Toimita todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Käytännössä "punakilpi" autoista 
toimitetaan siirtolupa tai jatkuvalla vakuutuksilla olevista todistus, joka kertoo, että autossa on 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/


voimassa oleva liikennevakuutus kilpailupäivänä (ei rekisteriote). Toimita todistus alla olevaan 
sähköpostiin. Kaikki paperit toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kontioracing@gmail.com 
torstaihin 17.2.2022 klo 21:00 mennessä 
 
3. KILPAILUSTA YLEENSÄ 
 
Perjantain aikataulu 
Nuotitus tapahtuu pe 18.2.2022 
 
klo 9.00 – 12.00   Kilpailutoimisto avataan materiaalin jako alkaa (vain Nuottiluokkiin   
     osallistuvat) 
 
     Kilpailukeskus sijaitsee: AH-STADION, Napakympintie 24,81100    
     Kontiolahti 
 
klo 10.00 - 18.00  Nuotitus aika Jokainen kilpailija pari saa ajaa erikoiskokeet kahteen kertaan. 
     Nuotittaessa max. ajonopeus 80km/h. Nuotituksessa vastakarvaan ajaminen  
     on ehdottomasti kielletty! Reitin varrella asuu paljon lapsiperheitä ja   
     nuotituksessa noudatettava erityistä varovaisuutta. Koulubussit kulkevat  
     myös normaalisti. 
 
Ennakkotutustumisen aikana poliisi suorittaa valvontaa reitillä. Esimerkiksi ajosuuntaa vasten 
ajamisesta voi kilpailunjohtaja evätä kilpailuoikeuden. 
 
Kilpailukeskuksen alueelle kilpailukaluston jättäminen yön ajaksi on ehdottomasti kielletty. 
 
Lauantain aikataulu 19.2.2022 
 
klo 08.00   Kilpailutoimisto avataan ja kilpailumateriaalin jako alkaa 
klo 10.30   Autojen turvallisuus tarkastus alkaa 1. auto (lähtöjonossa) 
klo 11.00   Ensimmäinen kilpailija lähtee kilpailukeskuksen edestä 
klo 11.25   Ensimmäinen kilpailija lähtee ensimmäiselle erikoiskokeelle 
n.klo 15.35   Ensimmäinen kilpailija maalissa 
n.klo 15.45   Palkintojen jako suoritetaan sitä mukaa, kun luokkatulokset valmistuvat   
    (Kilpailutoimiston edessä) Virallinen ilmoitustaulu löytyy tulospalvelun   
    sivuilta: https://www.rallitulokset.fi/Kontiolahti2022/ 
 
KILPAILUTOIMISTO 
 
Kilpailupäivänä auki klo 8.00 alkaen. Vain kilpailukeskuksessa on suihku- ja pukeutumistilat, 
MASKIN käyttö sisätiloissa pakollinen! 
 
4. KILPAILUN KULKU 
 
Kilpailupaikalle saapuminen 
Saapukaa Kilpailukeskukselle vasta tuntia ennen omaa lähtöaikaa. 
Esimerkki:   
Kilpailijanumero    Alueelle saapuminen    Katsastus 
    1     09:45      10:30 
    90     11:15      12:00 
    120    11:45      12:30 
 



Kun saavutte Kontiolahden ah-stadionille (Napakympintie 24, Kontiolahti) seuraa opasteita ja 
liikenteenohjaajien ohjeita! Purkakaa kilpailukalusto huoltoalueella, joka sijaitsee kilpailutoimiston 
edessä. Tämän jälkeen trailerit viedään heti traileriparkkiin, joka sijaitsee heti Napakympintien 
alussa oikealla puolella. 
 
Materiaalin jako 
 
Tiekirja ja ovinumerot jaetaan toimistorakennuksessa, josta ykköskuljettaja noutaa ne ja nuorten 
luokassa kakkoskuljettaja, samassa yhteydessä tarkistetaan ykköskuljettajan ajokortti ja nuorten 
luokassa kartturin ajokortti. Noudattakaa turvavälejä, järjestysmiehen ohjeita ja MASKIT oltava! 
 
Autojen turvallisuus tarkastus 
 
Turvallisuus tarkastus järjestetään lähtö jonossa 30 min ennen omaa lähtöaikaa. 
Paikka Ah-stadionin pihalla, josta myös kilpailun lähtö. 
Kaikista autoista suoritetaan melumittaus. (Elyn määräys meluluvassa) 
Lisätiedot tarkastuksesta vastaava henkilö: Terho Määttä 044 758 4444 
Turvatarkastuksessa tarkastetaan myös kuljettajien henkilökohtaiset ajovarusteet. 
 
Lähtö 
  
Kilpailijat lähtevät Kilpailukeskuksen edestä minuutin välein, ensimmäinen kilpailija klo 11.01 
Ensimmäinen kilpailija lähtee erikoiskokeelle klo 11.17. 
Erikoiskokeen alussa ei ole AT-asemaa. Maalilinjan ylitettyäsi 
MUISTA! pysähtyä STOP – merkillä. 
Erikoiskokeiden lähdössä pyritään säilyttämään numerojärjestys. 
Huomioithan ettet tee tarpeitasi toisten pihapiiriin. 
Kilpailijat lähetetään erikoiskokeille minuutin välein, keskeyttäneiden välit tiivistetään 
LÄHTÖJONOSSA ETUILU EHDOTTOMASTI KIELLETTY 
STOPILLA ei merkitä maaliaikaa aikakorttiin. 
Tulokset näkyvät www.rallitulokset.fi palvelussa 
 
Maali 
 
EK5:n STOPIN jälkeen voit ajaa suoran varikkoalueelle (aikakorttia ei tarvitse palauttaa) 
  
5. HUOLTAMINEN, TANKKAAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN 
 
Kilpailussa on keskitetty huolto, jossa käydään ek 3 n ja ek 4 n välissä. 
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja 
kilpa-autojen alla nesteitä läpäisemätön suojakangas. Myös kilpa-autoissa oltava 
öljynimeytysmatto. 
 
Tankkaaminen 
 
Tankkaus tapahtuu tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla. Mikäli tankkaat autosi omasta kannusta, 
tankkaus suoritettaan huoltamoiden piha-alueella. 
 
Keskeyttäminen kilpailussa 
 
Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun, on siitä ilmoitettava viipymättä kilpailun 
johtokeskukseen, Mervi Pyöriä 050 344 0299. 



 
Kioski 
 
Kilpailukeskuksessa on kioski (vain käteinen raha) 
 
6. PALKINTOJEN JAKO 
 
Palkintojen jako järjestetään maalin tulon yhteydessä. Seuratkaa liikenteenohjaajien ohjeita. Kaikki 
kuljettajat osallistuvat luokittaiseen palkintojen jakoon. Palkintojen jaon jälkeen kilpailijat ovat 
vapaita kotimatkalle. 
Palkittavien määrä julkaistaan Rallitulokset.fi sivulla. Mikäli kuljettaja saa kutsun TV-koosteelle 
tulevaan haastatteluun niin se tehdään tarvittaessa palkintojen jaon jälkeen. 
 
HYVÄ MUISTAA: 
- huollosta lähdetään joskus hätäisesti ja mennään EK:lle liian aikaisin. 
  Rallituloksista voi seurata miten EK etenee. 
- jos kilpuri jää EK:lle muistakaa kolmio ja kartturi/kuski varoittamaan muita 
- Kolmiot kannattaa kerätä pois tilanteen jälkeen. 
 
TERVETULOA KILPAILEMAAN KONTIOLAHTEEN 


