
KILPAILIJATIEDOTE 
 
Kilpailun nimi  Nivalan Kapinaralli 
Päivämäärä  13.10.2018 
Kilpailun järjestäjä Kisa 2000 Ry / HAMU Ry 
Paikkakunta                     Nivala 
 
 
1.    KILPAILUSTA YLEENSÄ 
 
        1.1 Kilpailun aikataulu la 13.10.2018 
    

klo 09.00   Kilpailutoimisto avataan 
 Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa 

klo 10.50  Autojen turvallisuustarkastus lähtöjonossa 
klo 11.00  Ensimmäinen kilpailija lähtee Kilpailukeskuksen edestä  
klo 11.15  Ensimmäinen kilpailija lähtee ensimmäiselle erikoiskokeelle 

                  n. klo 16.35 Ensimmäinen kilpailija maalissa 
                 n. klo 19.45 Palkintojen jako 
 
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU sijaitsee kilpailutoimistossa. 
 
 
1.2  Yhteystiedot 

 
KILPAILUTOIMISTO  
 
Kilpailupäivänä klo 9.00  alkaen, 
Kilpailukeskuksen osoite:  
Nivalan Lukio 
Peltotie 2 
85500 Nivala 
Kilpailutoimisto     Tanja Mähönen        040 7659298 
 
KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ  
Mervi Pyöriä          050 3440299 

                        Ohjeellinen aikataulu: 
klo 9.00 -  Kilpailukeskus 
klo 11.00 -  Lähtö 
klo 11.00 –  Kilpailukeskus/ Maali 
 
 

1.3  Pukeutuminen ja peseytyminen 
 

Kilpailukeskuksessa on  pukeutumistilat. 
 
 
 
1.4 Tupakointi 
 Kilpailukeskuksen Nivalan Lukion piha-alue: tupakointi on kielletty. 

Huolto/varikko –alueella tupakointi VAIN merkityillä paikoilla. 



 
  
2.  KILPAILUN KULKU 

 
Kilpailupaikalle saapuminen 
Kun saavutte Nivalaan: purkakaa kilpailukalusto traileriparkissa Niva-
Kaijan koulu: Kalliontie 47, 85500 Nivala, bussikaistalla. Traileriparkki: 
täyttäkää ensin Lukion viereistä  pallokenttää klo 10.30 asti, jonka 
jälkeen Niva-Kaija koulun pihalle trailerit klo 10.30 eteenpäin. Huolto ja 
varikko alue: Peltotie 9.n kiinteistö ja Matkaparkki  kulku Vesitien 
kautta.  
 

 
2.1   Asiapapereiden tarkastus ja materiaalin jako 
 

Asiapaperitarkastuksessa tarkastetaan kilpailijoiden ja auton paperit, 
kirjataan mahdolliset ilmoittautumisten muutokset. 
 
 
Ottakaa mukaan: 
 
- Molempien kuljettajien ajokortit tai henkilöllisyys todistus 
- Auton asiapaperit (rekisteriote, vakuutustodistus)                    
Pyydämme palauttamaan ”Huollon yhteystieto- ja 
Kuuluttajatietolomakkeet”  sekä  ” Tekniikka- ja turvallisuuslomake” 
täytettynä.  
Alaikäiset kuljettajat ja kartturit muistakaa täyttää ”Omavastuu 
sitoumus”. 
 

2.1.1  Ovinumerot 
  

Kilpailijat saavat ovinumerot Kilpailutoimistosta ilmoittautumisen 
yhteydessä 

 
 
2.2   Autojen turvallisuus tarkastus 
 

Tarkastus suoritetaan 10 min ennen omaa lähtöaikaa lähtö jonossa. 
 
Tarkastuksesta  vastaa    Jukka Karjalainen       040 7469347 
  
Samassa yhteydessä tarkastetaan myös kuljettajien henkilökohtaiset 
ajovarusteet. 
 
 
Muistakaa Tekniikka- ja Turvallisuuslomake!  
 
 

 
 
 
2.3    Lähtö 



Kilpailijat lähtevät Kilpailukeskuksen edestä minuutin välein, 
ensimmäinen kilpailija klo 11.00 

Ensimmäinen kilpailija lähtee erikoiskokeelle klo 11.15 
Erikoiskokeen alussa ei ole AT-asemaa. Kilpailijat odottavat omaa 
lähtövuoroa ”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 35 min, sisältää erikoiskokeelle sekä siirtymään, huoltoon ja 
tankkaukseen  käytetyn ajan.   
Ajat otetaan kuten rallisprintissä. 
Maalilinjan ylitettyäsi     MUISTA!   pysähtyä STOP - merkillä. 

Erikoiskokeiden lähdössä pyritään säilyttämään numeroiden mukainen 
lähtöjärjestys. Mikäli myöhästyt syystä tai toisesta, voit lähteä 
myöhemmin. 
Joka minuutti lähtee auto Ek:lle  näin saadaan tiivistettyä 
keskeyttäneiden kilpailijoiden aiheuttamat välit. 

Etuilu lähtöjonossa on kielletty. 

 STOPILLA ei merkitä maaliaikaa aikakorttiin. 

Tulokset näkyvät www.rallitulokset.fi palvelussa. 

2.4   Maali 

EK5:n  STOPIN jälkeen voit ajaa suoran varikkoalueelle. 
Aikakorttia ei tarvitse palauttaa 

3. HUOLTAMINEN, TANKKAAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN

Kilpailussa on Huoltomahdollisuus jokaisen erikoiskokeen välissä 
(siirtymät ovat huoltovapaat).  
EK 2 ja EK 4  jälkeen reitti käy Kilpailukeskuksella, jossa huolto 
mahdollisuus. 

Lähtö - EK1- EK2 - Huolto 59,03 km, (siirtymä 39,69 km EK 19,34 km) 

Huolto - EK3 – EK4 - Huolto      90,86 km, (siirtymä 70,7 km EK 20,16 km) 

Huolto -EK5-Maali 27,15 km, (siirtymä 17,45 km EK 9,70 km) 

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 reitin varrella olevilla 
Huoltamoilla. 
  

Mikäli tankkaat autosi omasta kannusta, tankkaus suoritetaan 
huoltamoiden piha-alueella.  
Mikäli ensimmäisellä lenkillä ei tarvitse tankata, tankkaus omasta 
kannusta, jossain 2 ja 3 EK:n välissä ja samoin toisella lenkillä 4 ja 5 
EK:n välissä. 

 
 
 
 
 
3.3    Keskeyttäminen kilpailussa 
 

Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun, on siitä ilmoitettava 
viipymättä kilpailun johtokeskukseen, 
 
Mervi Pyöriä            050 3440299 
 

 
 
 
3.4    Kioski 
 
Teitä palvelee kioskit ja kahvio  kisakeskuksessa (Peltotie 9 kiinteistön piha-alueella) eli 
varikko/huolto -alueella 

 

Huomioittehan, että kioskissa maksuvälineenä käy vain käteinen (ei korttimaksut) 

  
Tuloksia voit seurata:   www.rallitulokset.fi 
 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN NIVALAAN! 
 
 
 
LIITTEET: 
 
Huollon yhteystietolomake 
 
Kuuluttajatietolomake 
 

Alaikäisen kilpailijan omavastuu sitoumus 



Nivalan Kapinaralli 13.10.2018    NRO: ______ 

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 ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon! 

 

 



NIVALAN KAPINARALLI 13.10.2018 

 

 

YHTEYSTIETOLOMAKE 

 

KILPAILUNUMERO: ________________ 

 

I – OHJAAJAN PUH. NRO ___________________________ 

II – OHJAAJAN PUH. NRO __________________________ 

HUOLLON PUH. NRO _______________________________ 

HUOLTOAUTON REKISTERINRO _____________________ 

 

TÄYTÄ LOMAKE SELVÄSTI JA PALUTA LOMAKE 

ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ KILPAILUTOIMISTOON,  KIITOS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HUOLTO 
 

   

NIVAL
AN 

KAPINA-
RALLI 
13.10.2018 



 
NIVALAN KAPINARALLI 13.10.2018 

 

 

Alaikäisen kilpailijan omavastuu sitoumus 

 

 

 

Osallistun Nivalan Kapinaralliin täysin omalla vastuullani sekä 
huoltajan suostumuksella.  

 

Kilpailijan numero_________________ 

 

aika ja paikka______________________ 

 

Kilpailijan nimi/ nimen selvennys 

   

  

Huoltajan nimi/ nimen selvennys 
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