OMATALO - RALLI 25.1.2020 KILPAILIJATIEDOTE
1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestäjänä toimii Sonkajärven Urheiluautoilijat Ry. Kilpailussa noudatetaan
Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö Ry:n harrasterallin tekniikka- ja kilpailusääntöjä,
sekä R-Rallicupin sarjasääntöjä. Lisätietoa HaMu Ry:n sivuilta
https://harrastemoottoriurheilu.fi/saannot/

2. KILPAILUSTA YLEISTÄ
NUOTITUS:
Nuotitus tapahtuu pe 24.1.2020
Klo 10-12

Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa (vain nuottiluokkiin
osallistuvat) OSOITTEESSA Rutakontie 48, Sonkajärvi. Paikka on Omatalon
tehdasalueen vieressä oleva Sonkahuollon huoltoasema ja materiaali on
noudettavissa huoltoaseman sisätiloista, kilpailun järjestäjän toimihenkilöltä
(Minna Sirvio, puh 0445093907).

Klo 10 – 18

Nuotitus aika
Nuotitettaessa max. ajonopeus ek:lla 60km/h lisäksi tiekohtaiset
nopeusrajoitukset, siirtymillä noudatetaan tiekohtaisia nopeusrajoituksia

KILPAILUN AIKATAULU la 25.1.2020
Klo 7.30

Alueen portit avataan

Klo 8.00

Kilpailutoimisto avataan
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa

Klo 11.00

Ilmoittautuminen päättyy

Klo 11.00

Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille

n. Klo 14.15

Ensimmäinen kilpailija maalissa

n. Klo 15.00

Palkintojen jako: Nuottiluokat (heti kun nuottiluokat maalissa)

n. Klo 18.30

Palkintojen jako muiden luokkien osalta

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU sijaitsee kilpailutoimiston edessä ulkona.
Kilpailukeskuksessa kilpailutoimiston alakerrassa sijaitsee tilavat suihku- ja pukeutumistilat
sekä wc:t naisille ja miehille erikseen. Lisäksi varikkoalueelle ulos on sijoitettu bajamajoja wc
tiloiksi.

3. YHTEYSTIEDOT
KILPAILUTOIMISTO
Kilpailupäivänä klo 8 alkaen, Omatalon tehdasalue, Rutakontie 50, 74300 Sonkajärvi
Kilpailutoimisto

Liisa Tuovinen, puh: 0440747192

1. Kilpailunjohtaja

Jouko Mähönen, puh: 0400307200 jouko@kainuunautotex.fi

2. Kilpailunjohtaja

Mika Sirvio, puh: 0447237184 mika.sirvio@hotmail.com

Tekniikka asiat

Jukka Karjalainen, puh: 0407469347

Sonkajärven Urheiluautoilijat fb sivut:
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Sonkaj%C3%A4rvenUrheiluautoilijat-877769055677501/
Sähköpostia voi laittaa: mika.sirvio@hotmail.com , jouko@kainuunautotex.fi

4. KILPAILUN KULKU
Kun saavutte Sonkajärvelle Rutakontielle, purkakaa kilpailukalusto purkupaikalla opasteiden
ja liikenteenohjaajien osoittamaan paikkaan. LIITTEENÄ pohjakartta kilpailupaikasta, johon
merkitty purkupaikka ja traileriparkki sekä ajosuunta varikolle. Varikko sijaitsee
tehdasalueella ja kilpailutoimisto on samassa pihapiirissä. Autojen turvallisuustarkastus
suoritetaan lähtöjonossa, seuratkaa opasteita ja liikenteenohjaajia. Kilpailun lähtö tapahtuu
kilpailutoimiston edessä olevan lähtölipun alta.
ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS JA MATERIAALIN JAKO
Asiapaperitarkastuksessa tarkastetaan kilpailijoiden ja auton paperit sekä kirjataan
mahdolliset ilmoittautumisten muutokset.

OTTAKAA MUKAAN:
-

molempien kuljettajien ajokortit (tai 2-kuljettajan henk.todistus)

-

auton asiapaperit (rekisteriote, vakuutustodistus)

-

palauttakaa Yhteystietolomake, kuuluttajalomake, Tekniikka- ja turvallisuuslomake sekä
alaikäisen omavastuu sitoumus lomake selvällä käsialalla täytettynä ilmoittautumisen
yhteydessä kilpailutoimistoon
Kilpailijat saavat ovinumerot kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä.

AUTOJEN TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvallisuus tarkastus suoritetaan tehdasalueella lähtöjonossa opasteiden mukaisesti noin 20
min ennen omaa lähtöaikaa (piikkirenkaat saa olla alla).
LÄHTÖ
Kilpailijat lähtevät tehdasalueelta lähtölipun alta minuutin välein, ensimmäinen kilpailija klo
11. Ensimmäinen kilpailija lähtee erikoiskokeelle klo 11.15. Erikoiskokeen alussa ei ole ATasemaa. Kilpailijat odottavat omaa lähtövuoroa AT-merkin takana ja ajavat lähtöviivalle
minuutin välein. Kilpailussa käytetään aikakorttia ja siihen merkitään todellinen lähtöaika
erikoiskokeelle. Siirtymäaika joka on esim. EK 1 ja EK 2 välillä 25 min sisältää erikoiskokeelle
sekä siirtymään käytetyn ajan. Ajat otetaan kuten rallisprintissä. Maalilinjan ylitettyäsi
MUISTA PYSÄHTYÄ STOP- MERKILLÄ! Näin varmistat, että kilpailunumerosi tulee nähdyksi.
Erikoiskokeiden lähdössä pyritään säilyttämään numerojärjestys ja etuilu on ehdottomasti
kielletty. STOPILLA ei maaliaikaa merkitä aikakorttiin. Tulokset näkyvät www.rallitulokset.fi
palvelussa.

5. HUOLTO, TANKKAUS JA KESKEYTYS

Kilpailussa on yksi huoltotauko, jolloin huoltaminen on sallittu. Huoltotauko paikka sijaitsee
kilpailukeskuksessa varikolla Omatalon tehdasalueella. Huoltoautoissa on oltava
kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-autojen alla
nesteitä läpäisemätön suojakangas. Myös kilpa-autoissa on oltava öljynimeytysmatto.
Tankata voi siirtymillä ja huoltotauolla. Tankkauspaikkoja on kilpailukeskuksen välittömässä
läheisyydessä kaksi kappaletta, Sonkahuolto ja Teboilin kylmäasema. Mikäli tankkaat auton
omasta kannusta, tankkaus suoritetaan huoltamoiden piha-alueella.
Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun, on siitä ilmoitettava viipymättä
SOITTAMALLA Minna Sirvio, puh 044 5093907.
Kilpailukeskuksessa on makkaragrilli/kahvio. Aamupalaa ja lounasta on tarjolla
kisaravintolassa, joka sijaitsee kilpailutoimistosta noin 20 metriä Rutakontielle päin eri
rakennuksessa. Katso kartta lopussa.
Kilpailijat, jotka peruvat osallistumisensa perjantaihin 24.1.2020 klo 18 mennessä
palautetaan osallistumismaksu vähennettynä 50€ käsittelykuluja. Tämän jälkeen peruneille ei
maksua palauteta.

Pyydämme jättämään palautetta kilpailusta, jotta voimme kehittää toimintaamme.
Elikkä risut-ruusut ja kehittämiskohteet sähköpostiin
minna.sirvio@harrastemoottoriurheilu.fi
Kiitos 😊

TERVETULOA SONKAJÄRVELLE OMATALO- RALLIIN
KAUDEN 2020 ENSIMMÄISEEN R-RALLICUP
KILPAILUUN!

Kilpailukeskuksen kartta

