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Pukeutuminen 
Kilpailukeskuksessa on pukeutumistilat

Kilpailun kulku
Kun saavutte Tornioon kaluston purku tapahtuu 
kilpailukeskuksessa jossa myös traileri parkki.Sen jälkeen 
huoltoauto ja kilpuri  kilp.keskuksen huoltoalueelle 

Asiapapereiden tarkastus ja materiaalin jako
Asiapapereitarkastuksessa tarkistetaan kilpailijoiden
ja auton paperit sekä mahdolliset ilmoittautumisten
muutokset

Ottakaa mukaan:
-molempien kuljettajien ajokortit tai henkilöllisyys todistus
-Auton asiapaperit(rekisteriote,vakuutustodistus)
-Pyydämme palauttamaan Huollon yhteistieto-ja
 Kuuluttajatietolomakkeet täytettynä
-Maksettu osallistumismaksu esitettävä kilp.toimistossa

Alaikäiset kuljettajat ja kartturit muistakaa täyttää 
Omavastuu sitoumus

Tekniikka-ja turvallisuuslomake tulee jokaisen lukea ja 
hyväksyä.Ilmoittautumisen yhteydessä otetaan kuittaus
(ei tarvi täyttää)

Ovinumerot
Kilpailijat saavat ovinumerot Kilpailutoimistosta 
ilmoittautumisen yhteydessä



Autojen turvallisuus tarkastus                                                    
Turvallisuustarkastus järjestetään kilp.keskuksessa
Turvallisuustarkastus suoritetaan kiertävänä omilla
paikoillaan.

Tarkastuksessa tarkastetaan ajajien henkilökohtaiset
ajovarusteet ja kilpa-auton turvavarusteita 

Turvatarkastuksen aikataulu (ohjeellinen)
  klo 8.00-8.30      nro.           1-25
  klo 8.30-9.00      nro.           26-50
  klo 9.00-9.30      nro.           51-75
  

Lähtö
Kilpailijat lähtevät Kilpailukeskuksen edestä minuutin välein,
ensimmäinen kilpailija klo 11.01
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.Aikakort-
tiin merkitääntodellinen lähtöaika 
erikoiskokeelle.Siirtymäaika joka on
esim.EK1 ja EK2 välillä 70min (1h 10 min) sisältää
erikoiskokeelle sekä  siirtymään käytetyn ajan.
Ajat otetaan kuten rallisprintissä.

Tauolta lähtö EK4:lle 15min ennen lähtöaikaa

Maalin jälkeen MUISTA! PYSÄHTYÄ STOP MERKILLÄ.
STOPILLA ei merkitä aikaa aikakorttiin
Tulokset näkyy www.rallitulokset.fi palvelussa.

EK6:n jälkeen voit ajaa suoraan varikkoalueelle.
Aikakorttia ei tarvitse palauttaa.

http://www.rallitulokset.fi/


                                                                                                        
Huoltaminen,tankkaaminen ja keskyttäminen

Kilpailussa on huoltomahdollisuus jokaisen erikoiskokeen 
välissä (siirtymät huoltovapaat),sekä kilpailukeskuksessa.
Huoltoautossa on oltava kilpailija kohtainen sammutin sekä
öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-autojen alla
nesteitä läpäisemätön suojakangas.
Kilp.keskuksessa ja EK1/4 jälkeen on wc mahdollisuus.
EK2/5-EK3/6 välissä on rajoitetusti huoltopaikkoja.

Tankkaaminen
Tankkaus tapahtuu Neste Tupasvilla huoltamolla mittareista,
merkitty tiekirjaan.
Kilp.keskuksessa tankataan etanolia ja kilpabensaa
käyttävät kilpa-autot.Muualla tankkaaminen kielletty.

Keskeyttäminen kilpailussa
Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun,
on siitä viipymättä ilmoitettava kilpailun johtokeskukseen,
nimi: Jukka Aho 0400581493

Kioski löytyy kilp.keskuksesta ja makkaran paistopiste.

Tuloksia voi seurata www.rallitulokset.fi

Tervetuloa kilpailemaan tornioon!

Liitteet:
Huollon yhteystietolomake
Kuuluttajatietolomake
Alaikäisen kilpailijan omavastuu sitoumus

http://www.rallitulokset.fi/

