Kilpailijatiedote.
Keurusselka 3. miniralli 27.02. 2016
Kilpailun järjestäjä Rallimiehet ry
Kilpailutoimisto aamulla 7.30 – 10.30 Lielahden Autokeskus Oy Unio Sarlintie.
Viikinlahdenyrityspuisto Keuruu. Opastus on valtatieltä 23 ja Kolhontie.
Kilpailunaikataulu:
klo.
7.30
7.30 - 8.00
8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30

Varikko ja kilpailutoimisto aukaistaan
Katsastus nro. 1 - 29
30 – 59
60 – 89
90 – 120

KLO 9.40 Katsastus ja ilmoittautuminen päättyy
Kilpailutoimisto siirtyy Hotelli Keurusselälle päivän aikana.
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klo.

Hotelli Keurusselän pihasta varikolta n. 5 km.
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Ek 1
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Ek 4
Nro 1.
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0
Nro 1.
Nro 1.
Nro 1.
Nro 1.
Nro 1.
Maalissa hotelli Keurusselkä.

Palkintojenjako on tanssisali Emmassa, hotelli Keurusselällä.
n. klo.
17.30
Virallinen ilmoitustaulu on kilpailutoimistossa.
YHTEYSHENKILÖT : Kilpailunjohtaja Marko Riihimäki p. 0400405795
Katsastuspäällikkö Marko Tähkä p. 040-7388548

Kilpailukeskus Unio Sarlintie 42700 Keuruu.
Viikinlahden yrityspuisto, opastus valtatie 23 ja Kolhontie.
Kun saavutte kilpailukeskukseen:
-

kalustonpurkualue varikolla
kilpa-auto varikolle
traileri parkkiin opastus n. 500m (katso kartta)
huolto-auto varikolle
ilmoittaudu
katsasta kilpa-auto aikataulun mukaisesti

Kilpailutoimisto on aamusta samalla alueella kuin huoltovarikko.
Huoltaminen on sallittu vain varikolla, kilpa-auton tankkaus
huoltoaseman bensapumpusta siirtymällä. Kokonaismatka n. 82 km.
Kilpailutoimistossa ruokailumahdollisuus mm. keittolounas, kahvio,
makkarakioski ja wc tilat. Hotelli Keurusselällä on ruokailumahdollisuus
aamusta iltaan.
ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS:
- KULJETTAJIEN HENKILÖLLISYYS
- TURVALLISUUSLOMAKE TÄYTETTYNÄ
- HUOLLON YHTEYSTIEDOT TOIMISTOON
- KILPA-AUTON LIIKENNEVAKUUTUSTODISTUS, TULEE OLLA
AJONEUVOSSA MUKANA JOS SEN VIRANOMAINEN HALUAA
TARKASTAA
- KUULUTTAJATIETO LOMAKE KERÄTÄÄN HOTELLIN LÄHTÖALUEELLA

KILPAILUNUMEROT OVIIN KILPAILUNJÄRJESTÄJÄLTÄ
Tuulilasi /Takalasi nro kilpailija hankkii valkoinen pohja
10cm musta nro kartturin puolelle.

Uusien ympäristöohjeiden mukaisesti nesteen
imetysmatto oltava kilpa-autossa mukana ja käytettävä jos
keskeyttäessä neste vuotoja esiintyy.
VARIKKO/varusteet:
- avotulenteko kielletty (kilpailusta sulkeminen)
- huolto-autossa sammutin
- nesteenimetysmatto
- tankkaus kielto
- tankkaus paikka ek 2 ja 3 jälkeen siirtymällä 25-60 km
- jokainen vie omat roskat pois mukanaan
Kilpailu:
- nuortenluokan kuskivaihdot: lähtöalueelle tultaessa sulkupuomin
jälkeen vaihto, maalissa stop merkin kohdalla vaihto
- ei aikakorttia at:lle (aika otetaan sprint tyyliin)
- erikoiskokeiden alussa ei aikatarkastusasema ennakkoa
- minuutin lähtövälit (pyydä tarvittaessa enemmän)
- pysähdy stop merkille
- erikoiskokeet n. 28 km 2/4 ek sama
- laske lähtöajat mallin mukaan, etuile jonossa KIELLETTY
- joka minuutti lähtee kilpa-auto ek:lle, aikataulu tiivistyy
jos joku jää välistä pois

TERVETULOA KILPAILEMAAN KEURUULLE

Harrasteralli ry:n tekniikka- ja turvallisuuslomake
vuodelle 2016
Nimi

Puhelinnumero

Kilpailunumero
1-ohjaaja
2-ohjaaja
Auton omistaja
Auton tiedot
Merkki ja malli
Vuosimalli ja viimeinen katsastus
Rekisterinumero
Jos ei oma moottori, niin mikä
Vakuutusyhtiö
Alustanumero
Jos tehty ryhmäsääntöjen mukaan, niin minkä (N,A,F, Historic, SS)

Varusteet
Polttoainetankki
Sammutin
Turvakaarien putkien mitat ja materiaali
Kypärä 1-ohjaaja
Kypärä 2-ohjaaja
Ajopuku 1-ohjaaja
Ajopuku 2-ohjaaja
Istuin 1-ohjaaja, valmistusvuosi
Istuin 2-ohjaaja, valmistusvuosi
Turvavyöt 1-ohj, merkki ja valmistus vuosi
Turvavyöt 2-ohj, merkki ja valmistus vuosi
Allekirjoitukset ja hyväksyminen
1. Yllä luetellut varusteet ovat ehjiä, hyväkuntoisia ja kilpailukäyttöön soveltuvia. Ajoneuvo on kilpailukäyttöön sovelias ja sillä on
voimassa oleva liikennevakuutus. Sitoudumme allekirjoituksella noudattamaan Harrasteralli ry:n sääntöjä.
2. Mikäli kilpailun aikana joudumme onnettomuuteen, tulee ajoneuvo ja varusteet tuoda jälkikatsastukseen jossa todetaan turvavarusteiden
ja mahdollisten vaurioituneiden ajovarusteiden kunto. Tässä katsastuksessa varusteet tarkastetaan ja vaurioituneet merkataan niiden
uudelleenkäytön estämiseksi Harrasteralli ry:n järjestämissä tapahtumissa.
3. Allekirjoituksillamme varmistamme ymmärtävämme säännöt ja osallistumme tapahtumaan täysin omalla vastuulla, emmekä kohdista
tässä lomakkeessa ilmoittamiimme varusteisiin ja niiden kuntoon mitään vaatimuksia Harrasteralli ry:lle.
4. Olemme tiedostaneet ja ymmärtäneet täysin sen, että tapahtumajärjestäjä Harrasteralli ry kaikkine toimielimineen ei ole millään lailla
vastuussa mahdollisten tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista vahingoista allekirjoittaneille henkilöille, varusteille tai ajoneuvolle.

Paikka ja päivämäärä

1-ohjaaja
2-ohjaaja
3-ohjaaja/huoltaja
HUOLTO YHTEYSTIETO:

