
   

   
 

Suomussalmi – ralli 20.3.2021 
 
KILPAILIJAOHJE 
 
 
Kilpailun järjestäjä  Ralli Team Kainuu Ry 
Paikkakunta                     Suomussalmi 
Kilpailukeskus  Kiannon Kuohut Jalonkatu 1B 
Kilpailunjohtaja  Jouko Mähönen 0400 307200 
Kilpailutoimisto  Tanja Mähönen 040 765 92 98 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö/ Mervi Pyöriä 050 344 02 99 
keskeyttämisilmoitukset  
 
 
 
 
 
KORONA- AJAN ERITYISTOIMENPITEET 
 

- Kilpailuun voi osallistua vain terveenä (koskee koko autokuntaa) 
 

- Max kaksi huoltomiestä/ kilpailija pari. 
 

- Autokunnan kaikilla henkilöllä on MASKIPAKKO oman varikkoalueen 
ulkopuolella kuten kisamateriaalia hakiessa, kioskilla asioidessa, Wc -tiloissa, 
huoltoalueella ja jos sinua haastatellaan televisiolähetykseen. 

 
- Muista käsihygienia, käsidesin käyttö, sekä turvavälit yli 2m toisiin ihmisiin. 

Vältä ylimääräistä liikkumista kilpailu/ muilla yleisillä alueilla. 
 

- Kaikenlainen kokoontuminen alueella on kielletty. Pysytelkää omalla 
huoltoalueella. 

    
Pyydämme huomioimaan korona ohjeet myös matkalla kilpailupaikalle ja 
takaisin kotiin, näin voimme ehkäistä korona-altistumisia! Kiitos. 

  
           TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN ILMAN YLEISOÄ!  
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 
SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN  
 

- HUOM! Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisesti ennakkoon kisaviikolla. Tämä 
tarkoittaa, että vaadittavat paperit toimitetaan sähköpostilla. 

 
- Toimittakaa kaikki dokumentit yhdellä sähköpostilla. Sähköpostin otsikkoon 

ykkösohjaajan nimi esim. "Matti Meikäläinen Ilmoittautuminen".  
 
- Nuorten luokkalaisten huoltajan suostumus kuitataan tekniikkalomakkeessa. 

Sähköinen ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 15.3.2021 ja HUOM! päättyy 
torstaina 18.3.2021 klo 18.00.  

- 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, skannaa ja lähetä lomake 
sähköpostilla alla mainittuun osoitteeseen. 

 
2) Suositus skannattuna, mutta myös luku/tulostuskelpoinen valokuva kelpaa. Lomake 

löytyy: https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/ 
 

3) Toimita todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Käytännössä "punakilpi"   
autoista toimitetaan siirtolupa tai jatkuvalla vakuutuksilla olevista todistus, joka 
kertoo, että autossa on voimassa oleva liikennevakuutus kilpailupäivänä (ei 
rekisteriote). Toimita todistus alla olevaan sähköpostiin. Kaikki paperit toimitetaan 
sähköpostilla osoitteeseen rallikainuu@gmail.com torstaihin 18.3.2021 klo 18:00 
mennessä.  

 
 
 
1.    KILPAILUSTA YLEENSÄ 
 
1.1 Nuotitus Perjantain aikataulu 
 
 Nuotitus tapahtuu pe 19.3.2021   
 

 klo 9.00 Kilpailutoimisto avataan 
  Ykköskuljettaja noutaa materiaalit Kilpailutoimistosta   

  Kiannon Kuohut Jalonkatu 1B, Suomussalmi 
   
 klo 9.00 – 18.00 Nuotitusaika 

  Jokainen kilpailijapari saa ajaa erikoiskokeet kahteen  
  kertaan. Nuotittaessa max. ajonopeus 80km/h.  
  Erikoiskokeilla vastakarvaan ajaminen kielletty. 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/


   

   
 

     
 

1.2 Kilpailun aikataulu la 20.3.2021 
 

klo   9.00   Kilpailutoimisto avataan 
   Ykköskuljettaja noutaa materiaalit Kilpailutoimistosta 
   Erillisessä liitteessä olevan aikataulun mukaan 

klo   10.40  Autojen turvallisuus tarkastus alkaa 1. auto A-katsastuksen     
  hallissa (voi ajaa piikeillä) 

klo   11.00  Ensimmäinen kilpailija lähtee A-Katsastuksen pihasta 
klo   11.30  Ensimmäinen kilpailija lähtee ensimmäiselle erikoiskokeelle 

                 n. klo   16.00   Ensimmäinen kilpailija maalissa 
n. klo   16.30   Palkinnot jaetaan Kilpailukeskuksella heti kun         
luokkatulokset valmistuvat (palkittavien lista tulospalvelun sivuilla) 

 
 

Virallinen ilmoitustaulu on tulospalvelun nettisivuilla: 
https://www.rallitulokset.fi/  

   
 
1.3 Yhteystiedot 

 
KILPAILUTOIMISTO  
Kilpailupäivänä auki klo 9.00 alkaen, 
Kiannon Kuohut Jalonkatu 1B, Suomussalmi 

 Kilpailutoimisto: Tanja Mähönen 040 765 92 98 
 
KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ 
Mervi Pyöriä 050 344 02 99 

                     
  
1.4   Pukeutuminen ja Wc:t 

 
Korona tilanteesta johtuen pukeutumistiloja ei ole käytettävissä.  
Kaikilla huoltoalueilla on bajamajat. Hädän tullessa käyttäkää ehdottomasti 
huoltoalueilla olevia bajamajoja. Tämä helpottaa järjestäjää varikoiden 
siivouksessa. 

 
 
2.  KILPAILUN KULKU 

 
Kilpailupaikalle saapuminen 
Kun saavutte Suomussalmelle, purkakaa kilpailukalusto kalustonpurkualueella  
joka sijaitsee Suomussalmen ravirata, Juntusrannantie 14   

                    Ravirata toimii myös traileriparkkina 
 
                   Tämän jälkeen ajatte omalle huolto-alueelle, jotka löytyy erilliseltä 
 karttaliitteeltä.  

https://www.rallitulokset.fi/


   

   
 
 
 
2.1 Materiaalin jako (ovinumerot ja tiekirjat) 
  
 Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ensimmäisellä sivulla 
 olevan ohjeen mukaisesti. 
  

 Ykköskuljettaja noutaa materiaalit Kilpailutoimistosta 
 erillisessä liitteessä olevan aikataulun mukaan. 

 
Nuorten luokassa kaksoiskuljettaja noutaa materiaalit. 
Ajokortti tarkistetaan materiaalin noudon yhteydessä. 

 
 
 
2.2   Autojen turvallisuus tarkastus 
 

Turvallisuus tarkastus järjestetään lähtö jonossa 20 min. ennen omaa 
lähtöaikaa. Paikka Suomussalmen A-Katsastus osoite: Lohitie 3, josta myös 
kilpailun lähtö. 
 

 Lisätietoja voi kysyä tarkastuksesta vastaavalta henkilöltä:  
Jarmo Moisanen puh. 0500 22 54 97 
 
Turvatarkastuksessa tarkastetaan myös kuljettajien henkilökohtaiset 
ajovarusteet. 
 
 

2.3    Lähtö 
 
 
Ensimmäinen kilpailija lähtee erikoiskokeelle klo 11.30.  
 
Erikoiskokeen alussa ei ole AT-asemaa. Kilpailijat odottavat omaa 
lähtövuoroaan AT-merkin takana ja ajavat lähtöviivalle minuutin välein.  
Kilpailussa käytetään aikakorttia. Aikakorttiin merkitään todellinen lähtöaika 
erikoiskokeelle. Siirtymäaika, joka on esim. EK 1 ja EK 2 välillä 30 min sisältää 
erikoiskokeelle, siirtymään, huoltoon ja tankkaukseen käytetyn ajan.   
Ajat otetaan kuten rallisprintissä. 
Maalilinjan ylitettyäsi MUISTA!  pysähtyä STOP – merkillä. 
 
Erikoiskokeiden lähdössä pyritään säilyttämään numerojärjestys, 
LÄHTÖJONOSSA ETUILU ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY! 
 
Kilpailijat lähetetään erikoiskokeille minuutin välein, keskeyttäneiden välit 
tiivistetään. STOPILLA ei merkitä maaliaikaa aikakorttiin. 
 
Tulokset näkyvät www.rallitulokset.fi palvelussa. 



   

   
 

 
2.4   Maali 
  

EK6:n STOPIN jälkeen voit ajaa suoran varikkoalueelle  
(aikakorttia ei tarvitse palauttaa) 

 
 
3.   HUOLTAMINEN, TANKKAAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN 

 
Kilpailussa on keskitetty huolto, jossa käydään ek 2:n ja ek 4:n jälkeen.  
Lisäksi siirtymät ovat huolto vapaat tarvittaessa. 

 
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto 
käyttövalmiina ja kilpa-autojen alla nesteitä läpäisemätön suojakangas. 
Myös kilpa-autoissa oltava öljynimeytysmatto. 
 

 
 
3.2   Tankkaaminen 
 
 Tankkaus tapahtuu tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla 

Mikäli tankkaat autosi omasta kannusta, tankkaus suoritetaan huoltamoiden 
piha-alueella.  

 
3.3    Keskeyttäminen kilpailussa 
 

Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun, on siitä ilmoitettava 
viipymättä kilpailun johtokeskukseen, 
Mervi Pyöriä, puh. 050 344 02 99 
 
Jokaisella EK:lla purkuauton jälkeen lähtee traktori pätkälle nostelemaan 
avun tarvitsijat. Kysy ja sovi mahdollisesta korvauksesta nostoavun suhteen 
traktorikuskin kanssa. 
 

 
3.4    Kioski 
 
 Kilpailukeskuksessa on kioski.  
 Kiannon Kuohussa lounas Buffet klo 10-18.00.  
 
 
 
TERVETULOA KILPAILEMAAN SUOMUSSALMELLE ! 
 
 
LIITTEET: Materiaalien nouto aikataulu, Huolto-alueiden kartat 
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