Kilpailijatiedote Keurusselka 5. miniralli
10.2.2018
Kilpailun järjestäjä on Rallimiehet ry. HaMu ry jäsenyhdistys.
Kilpailutoimisto aamulla 8.00 – 11.00 Lielahden Autokeskus Oy Arimontie.
Viikinlahdenyrityspuisto Keuruu. Opastus on valtatieltä 23 ja Kolhontie.
Kilpailunaikataulu:
klo.
8.00
8.00 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 -10.00
10.00 -10.30

Varikko ja kilpailutoimisto aukaistaan
Katsastus nro. 1 – 30
30 - 60
60 – 90
90 – 120
120 – 190

Katsastuksessa erityistä huomiota on tieliikennekelpoisuus, tarkista mm. valot
ennen kilpailua. Katsastukseen voi tulla kilpailurenkailla.
KLO 11.00 Katsastus ja ilmoittautuminen päättyy
Kilpailutoimisto siirtyy Hotelli Keurusselälle illan aikana.
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klo.
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Hotelli Keurusselän pihasta varikolta n. 5 km.
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Palkintojenjako on tanssisali Emmassa, hotelli Keurusselällä.
n. klo.
19.00 ilmoitetaan tulospalvelussa, jos aikaistuu.

Virallinen ilmoitustaulu on kilpailutoimistossa.
YHTEYSHENKILÖT:
Kilpailunjohtaja Marko Riihimäki p. 040 040 5795
Toimisto kilpailupäivänä
p. 040 253 9136
Kilpa-autotarkastus/tekniikka.
Jukka Karjalainen
p. 040 746 9347

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

kalustonpurkualue varikolla
kilpa-auto varikolle
traileri parkkiin opastus n. 200m (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 siirtymien
varrella sijaitsevilla huoltoasemien mittareista.
Kilpailutoimistossa 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 ja tuulilasi /takalasi KILPAILUNJÄRJESTÄJÄLTÄ
Ympäristöohjeiden mukaisesti nesteen imetysmatto oltava kilpa-autossa
mukana ja käytettävä jos keskeyttäessä neste vuotoja esiintyy.
VARIKKO/varusteet:
- avotulenteko kielletty (kilpailusta sulkeminen)
- huoltoautossa sammutin
- nesteenimetysmatto sekä suoja kilpa- ja huoltoauton alla
- tankkaus siirtymien huoltoasemilla
- keskitetty huolto
- 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. 46 km yksi ajokerta/ek
- kokonaismatka n. 156 km
- laske lähtöajat mallin mukaan, etuilu at jonossa KIELLETTY
- joka minuutti lähtee kilpa-auto ek:lle, aikataulu tiivistyy
jos joku jää välistä pois
- kilpailun maali on Hotelli Keurusselällä
- keskeytysilmoitus txt viestillä nro. 040 253 4295

Täytä alla olevat kaavakkeet valmiiksi helpottaa kisapäivän
toimintaa.
Tervetuloa kilpailemaan Keuruulle.

KUULUTTAJATIETOLOMAKE
Ilmoittaja (jos eri kuin kilpailijapari): _____________________________________
I-ohjaaja: ____________________________________________________________
Seura: _______________________________________________________________
Ammatti: ____________________________ Ikä: ____________
Kotipaikka: ___________________________________________
II-ohjaaja: ___________________________________________________________
Seura: _______________________________________________________________
Ammatti: ____________________________ Ikä: ____________
Kotipaikka: ___________________________________________
Auton merkki ja malli: ________________________________________________
Yhteistyökumppanit (sponsorit): ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________
Menestys/ tavoitteet:__________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Sana on vapaa! _______________________________________________________
_______________________________
Palauta lähtöjonossa toimitsijalle kiitos.

Kaluston purku traileriparkissa.

Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n
tekniikka- ja turvallisuuslomake vuodelle 2018
Nimi

Puhelinnumero

Kilpailunumero
1-ohjaaja
2-ohjaaja
Auton omistaja
Auton merkki ja malli

Vuosimalli

Rekisterinumero

cc tilavuus

Vakuutusyhtiö

Alustanro

Ryhmä (f,n,a,historic)

Kypärät merkit

Ajopuku merkit

Istuimet merkit

Turvavyö merkit

Kaariputkien koko

Kaariputki (saumaton, saumalli)

Bensatankki (oma, turva)

Paikka

Päivämäärä

Huollon puhelinnumero

Kuljettaja

Allekirjoitus

Kartanlukija

Allekirjoitus

Nuoren huoltaja

Allekirjoitus

1.

2.

3.

4.

Yllä luetellut varusteet ovat ehjiä, hyväkuntoisia ja kilpailukäyttöön soveltuvia. Ajoneuvo on kilpailukäyttöön
sovelias ja sillä on voimassa oleva liikennevakuutus. Sitoudumme allekirjoituksella noudattamaan kilpailun
järjestäjän ja Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n sääntöjä.
Mikäli kilpailun aikana joudumme onnettomuuteen, tulee ajoneuvo ja varusteet tuoda jälkikatsastukseen, jossa
todetaan turvavarusteiden ja mahdollisten vaurioitune iden ajovarusteiden kunto. Tässä katsastuksessa varusteet
tarkastetaan ja vaurioituneet merkataan niiden uudelleenkäytön estämiseksi Harrastemoottoriurheilun
keskusjärjestö ry:n järjestämissä tapahtumissa.
Allekirjoituksillamme varmistamme ymmärtävämme sä ännöt ja osallistumme tapahtumaan täysin omalla
vastuulla, emmekä kohdista tässä lomakkeessa ilmoittamiimme varusteisiin ja niiden kuntoon mitään
vaatimuksia Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:lle, eikä tapahtuman järjestävälle yhdistykselle.
Olemme tiedostaneet ja ymmärtäneet täysin sen, että tapahtumajärjestäjä kaikkine toimielimineen ei ole
millään lailla vastuussa mahdollisten tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista vahingoista
allekirjoittaneille henkilöille, varusteille tai ajoneuvolle.

