
    16.3.2019                    Tornioralli info. 
 
Kilpailun järjestää Tornion ralliharrastajat ry. 
 
Kilpailukeskus Toranda  näätsaarentie 241  95450 Tornio. 
Opastus torniioon saavuttaessa moottoritien päässä olevasta liikenneympyrästä. 
Ympyrästä vasempaan (outokumpu, röyttä) sen jälkeen seuraa opasteita. 
Saavuttaessa Kilpailukeskukseen NOUDATA liikenteenohjaajien opastusta. 
Aikataulu. 
7.30 kilapailutoimisto aukeaa ja ilmottautuminen alkaa nuottiluokilla. 
8.00 ei nuottiluokkien ilmottautuminen alkaa.Tulostakaa ja täyttäkää valmiiksi 
Tekniikka ja turvallisuuslomake.alaikäisen omavastuu sitoumus.kuuluttaja lomake. 
Ilmottautuessa. 
                        Ajokortti. 
                        Liikennevakuutustodistus. 
                        Tekniikka ja turvallisuuslomake täytettynä. 
                        Alaikäiset kuljettajat ja kartturit muistakaa täyttää 
                        omavastuu sitoumus.huoltajan allekirjoitus. 
                        Kuitti osallistumismaksusta. 
                        Muista myös Kuuluttajalomake. 
 
 
Nuotitus 8.00-10.00 kaksi ajokertaa. 
Katsastus omilla varikkopaikoilla kiertävänä päättyy 10.00 
jolloin myös ilmoittautuminen päättyy. 
 
Huom kilpailussa käytetään aikakorttia. Annettu ajoaika sisältää 
e.koon ja seuraavan siirtymän. Lähtö Auto. merkkaa korttiin e.koon lähtöajan. 
Johon lisäätte annetun ajan. Noudatetaan aikataulua ja ajetaan numerojärjestyksessä. 
Myöhästymisetä ei rankaista myöhässä tulia saa mennä numeron mukaiselle 
paikalle jos mahdollista muussa tapauksessa jonon päähän. 
Maalin Stopilla pysähdyttävä EHDOTTOMASTI jotta ajanotto voi 
varmistaa kilpailunumeronne. Jos numero jää saamatta tulee hylky lopputuloksiin. 
 
 
Kilpailun Lähtö suoraan ek ykköselle. Minuutin välein. 
 
Klo: 10.50  000 auto 
        10.53    00 auto 
        10.57      0 auto 
        11.00    nro 1 
ensimmäinen kilpailija maalissa noin 15.02 
Palkintojenjako Noin Klo 18.00 muistakaa että vain paikalla olevat kilpailijat osallistuvat 
arvontaan. 
 
 
 
 



Huolto ja tankkaus. 
 
Kilpailussa keskitetty huolto kilpailukeskuksessa ek4-5 välissä. 
 
Kaksi huoltomiestä/ autokunta 
Muut ostaa lipun.10€. 
 
HUOM mittavirhe paholainen siirtymän pituudessa siirtymää on 120 km 
yhden lenkin kokonaismitta noin 80 km huomioikaa polttoaine määrässä. 
Tankkaus varikkoalueen vieressä olevasta mittarista huom vain KORTTI käy 
tai omista astioista merkityllä tankkauspaikalla. 
Nestettä läpäisemätön pressu Kilpa ja huoltoauton alle muistakaa myös 
huoltoauton sammutin sekä öljynimeytysmatto. Huom. öljynimeytysmatto oltava 
myös kilpa autossa. 
JOKAINEN SIIVOAA OMAT ROSKANSA. 
Sekä Miehille että Naisille omat puku tilat. 
 
Alueella ruokailumahdollisuus Ravintola Magasin 
 Aamupala  klo 7-11 hinta 8 euroa. 
 
Puurot 
Leivät 
Leikkeleet 
Jogurtti 
Pekonit 
Munat 
Vihannekset 
Mehu 
Kahvia. Teetä, Croissantit. 
 
Buffet Lounas Ravintola Magasin 11.00 eteenpäin Hinta 12 euroa 
Kinkkukiusaus 
Lohikiusaus 
Salaattipöytä 
Leivät. Levitteet 
Vesi. Kotikalja. 
Kahvi, tee + makeapala. 
 
Varikkoalueella tietenkin myös makkara teltta. 
 
Karttapiirros liitteenä. 
 
Kilpailutoimiston numero kisa päivänä on 041-7240820 
 
kilpailijoiden yhteyshenkilö kilpailun alkuun asti. Vesa Törmä 0400-58968. 


