
KILPAILIJAINFO 

Tervetuloa järjestämäämme South West Motorsport Pienoisralliin.  

Kun saavutte ABC Karjaalle, seuratkaa liikenteenohjaajien ohjeita. Trailereita varten on varattu pysäköintitilaa 
lähialueelta (Hitsaajantie 17, 10320 Karjaa), ja trailerit viedään sinne, niitä ei saa tuoda kilpailukeskukseen. 
Seuratkaa opasteita. 

Lähtö-, tauko- ja maalialueella on noudatettava erityistä siisteyttä ja varottava öljy- ja polttoainevuotoja. 
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimetysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla 
vähintään sen pohjapinta-alan kokonainen nesteitä läpäisemätön suojapeite huoltotoimenpiteiden aikana. 

Huom! Uusien ympäristöohjeiden mukaisesti nesteen imetysmatto on oltava kilpa-autossa mukana, ja 
käytettävä jos keskeyttäessä nestevuotoja esiintyy. 

KILPAILUKESKUKSEN ALUEELLA ON TANKKAUS SEKÄ MUIDEN YMPÄRISTÖLLE HAITALLISETN AINEIDEN 
KÄSITTELY KIELLETTY!  (katso kohta tankkaus) 

Myös tulitöiden tekeminen on kilpailukeskuksen alueella kielletty, tupakointipaikat on merkitty.  
 
Mukavaa kilpailupäivää! 
Toivottaa South West Motorsport ry:n järjestelytoimikunta 

 

KILPAILU 

Nuorten luokan kuskivaihdot: lähtöalueelle tultaessa sulkupuomin jälkeen vaihto, maalissa stop-merkin 
kohdalla vaihto. 
 
Ei aikakorttia at:lle. (aika otetaan sprintti tyyliin) 

Erikoiskokeiden alussa ei aikatarkastusasema ennakkoa. 

Minuutin lähtövälit, pyydä tarvittaessa lisää EK:n lähettäjältä. 

Pysähdy STOP-merkille. 

Erikokoiskoekilometriä yhteensä noin 27km, siirtymä yhteensä noin 43km.  
Lähtö-> tankkaus EK km noin 18, siirtymä 31km, tauko->maali EK km noin 9, siirtymä noin 10km. 

Laske lähtöajat mallin mukaan, etuilu jonossa KIELLETTY. Jos edessä oleva auto ei jostain syytä pääse ajoissa 
lähtöön, ohittakaa se, sillä pyrimme saamaan autoja lähtöön minuutin välein.  

Joka minuutti lähtee kilpa-auto EK:lle, aikataulu tiivistyy, jos joku jää välistä pois.  

Jos jostain syystä myöhästyt lähtövuorostasi (esim. rengasrikko), sinulle ei tule rangaistusta. (kunhan olet 
ennen purku autoa, saat jatkaa) 

EK 1 jääneet autot hinataan vain sivuun, jos ei omin voimin pääse pätkältä pois. 
Erikoiskokeiden välillä tienpätkää EI avata. 

 

ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS 

Kuljettajan henkilöllisyys 
Turvallisuuslomake täytettynä 
Huollon yhteystiedot toimistoon 
Kilpa-auton liikennevakuutustodistus, tulee olla ajoneuvossa mukana, jos sen viranomainen haluaa tarkastaa 



 
NUOTITUS 

Nuotitusautoissa tulee olla kilpailijan nro tuulilasissa. 
Nuotituksen aikana tiet ovat auki yleiselle liikenteelle, joten ajakaa liikennerajoitusten mukaan. 
Nopeuksia sekä ajotapa seurataan. 

 

KATSASTUS 
 
Katsastus suoritetaan lähtö jonossa 10 min. ennen omaa lähtöaikaa. Ennen katsastukseen lähtöä, katsokaa että 
teillä on kypärät päässä, turvavyöt kiinnitettyinä ja sammutin käännettynä siten, että leima näkyy. Näin 
pyritään pysymään aikataulussa, ja saamaan autoja minuutin välein lähtöön.  
Katsastuspäällikkö: Marko Gabrielsson, puh. 050 524 1752 

 

LÄHTÖ/MAALI 

Lähtö tapahtuu ABC Karjaalta, Lepinpellonkatu 2, 10320 Karjaa  
klo 15.30, 1 minuutin välein. 
Maali sijaitsee ABC Karjaalla (Lepinpellonkatu 2) 
Kilpailussa ei ole Parc Ferme-aluetta. Alueella ei ole pukuhuonetta. 
 

TANKKAUS 
 
ABC Karjaalla on kilpailijoille varattu polttoainepumppu (kilpailukeskuksessa) 
Tankkaukset omista astioista tapahtuu samalla alueella. 
 
HUOLTO 
 
EK1 ja EK2 välissä on noin 15 min. huoltomahdollisuus, eli tienvarsihuolto. Valitkaa huoltopaikkanne huolella, 
katsokaa myös ettette likaa luontoa.  
EK 2:n jälkeen on huoltotauko (kilpailukeskus) 
 

TULOKSET 

Kilpailun tulokset ovat katsottavissa Internetistä osoitteesta www.ajaksi.fi 

 

KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU 

Klo 09               Kilpailutoimisto aukeaa 
Klo 10-11.30              EK1 Nuotitus 
Klo 11-12.30              EK2 Nuotitus 
Klo 12-13.30              EK3 Nuotitus 
Klo 15.00              Katsastus alkaa (lähtö jonossa) 
Klo 15.30                                                     Kilpailija nro.1 lähtö abc 
Noin 16.40                                                  Kilpailija nro.1 huolto abc (noin tunnin tauko) 
Noin 18.00                                                  Kilpailija nro.1 maali abc 
Noin.20.00                                                  Palkintojen jako. Tai heti tuloksien varmistuttua 
 

 



VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 

Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa, osoite ABC Karjaa, Lepinpellonkatu 2, Karjaa. 

 

KILPAILUTOIMISTO    

Paikka: ABC Karjaa 
Osoite: Lepinpellonkatu 2, 10320 Karjaa 
Puhelin: 040 771 5384  
Sähköposti: southwestmotorsport@gmail.com 
Henkilö: Viveca Hindersson 
Aukioloaika: Klo 9-Palkintojen jakoon  

 

YHTEYSTIEDOT 
 
Kilpailukeskus:   ABC Karjaa, Lepinpellonkatu 2, 10320 Karjaa 
Kilpailunjohtaja:  Mika Gabrielsson   050 572 9560   
Kilpailun sihteeri: Nina Grönholm  044 998 1534 
Ajanotto:  Viveca Hindersson 040 771 5384 
Katsastuspäällikkö: Marko Gabrielsson  050 524 1752 
Kilpailun yhd. henkilö: Michael Flemming 040 456 4261 
Yhd. henkilö kilp.päivänä             Viveca Hindersson                         040 7715384 

 

 

 
 
 

 

 


