Kilpailijatiedote Omatalo Ralli
10.3.2018

Kilpailun järjestäjä on Sonkajärven Urheiluautoilijat ry. HaMu ry jäsenyhdistys.
Kilpailutoimisto avataan aamulla 8.00 Omatalo Rutakontie 50 Sonkajärvi.
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
Turvatarkastus nro. 1 – 30
30 - 60
60 – 90
90 – 120
120 – 150

Turvatarkastuksessa erityistä huomiota on tieliikennekelpoisuus, tarkista mm.
valot ennen kilpailua. Turvatarkastukseen voi tulla kilpailurenkailla.
KLO 11.00 Turvatarkastus ja ilmoittautuminen päättyy
Lähtö
Starttaa
klo.

Ek 1
Maali

Omatalon tehdasalueelta
10.50
10.53
10.57
11.00
11.15
13.15

000
00
0
nro 1. Omatalo Oy
nro 1.
nro 1. Omatalo Oy

Palkintojenjako Omatalolla. n. klo. 16.15 ilmoitetaan
tulospalvelussa ja ilmoitustaululla, jos muuttuu.
Virallinen ilmoitustaulu on kilpailutoimiston edessä.
YHTEYSHENKILÖT:
Kilpailunjohtaja Mika Sirvio
Toimisto kilpailupäivänä
Kilpa-autotarkastus/tekniikka.

p. 044 7237184
p. 0440747192

Erkki Vainio
p. 0440126602
Kilpailijoiden yhdyshenkilö Paavo Karvonen p. 0400579156

Kilpailukeskus Omatalo Oy Rutakontie 50 74300 Sonkajärvi.
Kun saavutte kilpailukeskukseen:
-

kalustonpurkualue varikolla

-

kilpa-auto varikolle

-

traileri parkkiin opastus

-

huolto-auto varikolle

-

ilmoittaudu

-

turvatarkastus aikataulun mukaisesti

Kilpailutoimisto on samalla alueella kuin varikko. Huoltaminen on sallittu
varikolla ja EK2-EK3 välillä.
Tehdasalueella kahvio, makkarakioski, wc tilat, suihkut ja pukutilat.
Omatalon ruokalassa klo8 alkaen kahvia, pullaa, sämpylää jne sekä
maistuva lounas alkaen klo 10:30.
ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS:
-

KULJETTAJIEN HENKILÖLLISYYS / AJOKORTTI

-

TURVALLISUUSLOMAKE TÄYTETTYNÄ

-

ALAIKÄISET KULJETTAJAT JA KARTTURIT MUISTAKAA TÄYTTÄÄ
OMAVASTUU SITOOMUS.

-

HUOLLON YHTEYSTIEDOT TOIMISTOON

-

KILPA-AUTON LIIKENNEVAKUUTUSTODISTUS

KILPAILUNUMEROT oviin ja takalasiin 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

-

Olemme tehdasalueella joten jokainen vie omat roskat pois tai
alueen roskiksiin, tupakannatsoja ei myöskään heitellä alueelle!!!

-

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 jotta ek:n järjestäjä näkee maaliin tulleen
numeron !!!

-

erikoiskokeet n. 37 km yksi ajokerta/ek

-

kokonaismatka n. 78 km

-

aikakortin lähtöaika esim ek1-ek2 20min sisältää ek1 ajan sekä
siirtymän ek kakkoselle, toisin sanoen lähtöaika on lähdöstä
seuraavan ek:n lähtöön.

-

joka minuutti lähtee kilpa-auto ek:lle, aikataulu tiivistyy jos joku
jää välistä pois

-

kilpailun maali on Omatalolla

-

keskeytysilmoitus HETI keskeytyksen sattuessa soittamalla tai txt
viestillä nro. 0405268655

Kilpailu:

Tervetuloa kilpailemaan Sonkajärvelle.

