
KILPAILIJAINFO 

Tervetuloa järjestämäämme South West Motorsport II Rallispecialiin.  

Kun saavutte Erkan areenalle, seuratkaa liikenteenohjaajien ohjeita. Traileria varten on 
varattu pysäköintitilaa samalta alueelta. HUOM! Aamulla ennen klo 8 alueella ei saa kilpa-
auto aiheuttaa minkäänlaista meluhaittaa! Auto saadaan käynnistää, ei turhaa 
kaasuttelua. 

Lähtö- ja varikkoalueella 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 (ei kevytpeite). 

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

VARIKKO- ALUEELLA ON TANKKAUS SEKÄ MUIDEN YMPÄRISTÖLLE HAITALLISETN AINEIDEN 
KÄSITTELY KIELLETTY!  

Tankkaaminen tapahtuu tankkausalueella 

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

 
KILPAILU 

Ensimmäinen auto lähtee klo 10.01 

Ei aikakorttia at:lle. (aika otetaan sekunnin tarkkuudella) 

Erikoiskokeiden alussa ei aikatarkastusasema ennakkoa mutta keräilyalue, joten saavuthan 
ajoissa paikalle. 

30 sek. lähtövälit, pyydä tarvittaessa enemmän. Luokkien välissä 1 min. 

Pysähdy STOP-merkille. 

Lähtö numerojärjestyksessä. 

Joka 30 sek. lähtee kilpa-auto EK:lle, paitsi luokanvaihdon yhteydessä. Lähtöväli tiivistyy, jos 
joku jää välistä pois.  

Jos joutuu esimerkiksi ulosajon seurauksena keskeyttämään, on kilpailijalla mahdollisuus 
jatkaa kilpailussa, rangaistuksena 10 min. per ajamaton EK. 

EK 1 ja 2 ovat tuttuja sprintistä, EK 3 ja 4 ajetaan vastakkaiseen suuntaan.  
 



Muistakaa että kilpailumuoto on ralli, joten jokaisesta autosta pitää löytyä 2 kpl 
varoituskolmiota, jotka pitää myös käyttää oikein. Jos keskeyttää pitää toinen kolmio 
sijoittaa auton viereen tai päälle, toinen samalle puolelle auton kanssa riittävän kauas 
autosta, jotta varoitus selkeästi näkyy muille kilpailijoille. Liputuspisteitä on kuitenkin myös 
molemmilla metsäosuudella, mutta ei muualla. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
Klo 6.30-8.30 
 
 
ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS 

Kuljettajan henkilöllisyys 
Turvallisuuslomake täytettynä 
Huollon yhteystiedot sekä kuuluttajatietolomake toimistoon 
Kilpa-auton liikennevakuutustodistus. Todistuksesta pitää ilmetä, että se on kilpailupäivän 
aikana voimassa. 
Jos et jostain syystä ole saanut tulostettua lomakkeita valmiiksi, löytyy niitä 
kilpailutoimistolta. Täytä ensin lomakkeet, sitten vasta ilmoittautumaan. 

 
KATSASTUS 

Kiertävä katsastus varikolla. Kilpa-autossa pitää olla mukana yksi (1) tarkastettu 
palosammutin, kaksi (2) varoituskolmiota, öljynimetysmatto. Autot katsastetaan, vaikka 
kuljettajat eivät ole paikalla, katso että autossa on esillä ajovarusteet. Auto on läpäissyt 
katsastuksen, jos kuljettajan ovinumeron vieressä on rasti. Jos rastia ei katsastusajan 
loppuessa löydy, ole katsastuspäällikköön yhteydessä. 
 
Mikäli kilpa-autossa on 2-ohjaaja, tulee ajoneuvon täyttää 2-ohjaajan oven- sekä 
turvakaarien osalta harrasterallin tekniset säännöt.  
http://www.harrastemoottoriurheilu.fi/upload/files/saanno2019.pdf  
Jokamiesluokan auton liikennevakuutuksella ei saa käyttää/osallistua muiden lajien 
kilpailuissa. Kyseinen vakuutus on vain JM-kilpailuihin vakuutuskirjan mukaisesti. Rallisprint 
ja ralliautoihin on saatavilla jatkuvia liikennevakuutuksia ja siirtoluvan myötä 
liikennevakuutus. Jokaisen ajoneuvon kuljettaja on vastuussa liikennevakuutusvelvoitteesta. 
https://www.lvk.fi/ 

Katsastuspäällikkö: Tommy Malm, puh. 045 111 5280 
 
NUOTITUS 

Nuotitusautoissa tulee olla kilpailijan nro tuulilasissa. Nuotitus on sallittu ainoastaan 
siviiliautolla. Nuotitus EK1 ja EK2 klo 7.30-8.30, EK3 ja EK4 klo 8.30-9.30. Maksimi kaksi (2) 
ajokertaa/EK, tämä valvotaan. 



 
TULOKSET 

Kilpailun tulokset ovat tulostettavissa Internetistä osoitteessa www.ajaksi.fi  

  
KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU 

Klo 6.30      Kilpailutoimisto aukeaa, kilpailupapereiden tarkastus alkaa kilpailutoimistossa                   

Klo 7            Esikatsastus alkaa, katsastus loppuu klo 9. 
             
Klo 7.30      Nuotitus alkaa, aikaa 60 min. per suunta 

Klo 10.01    Kilpailija nro 1 lähtee.  
                     Loppupäivä pyritään ajamaan läpi mahdollisimman nopeasti. 

                     Palkintojenjako heti kun kaikki ovat maalissa 

 
 
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 

Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa. 

 

KILPAILUTOIMISTO    

Osoite: Niittysuontie 39, 21490 Marttila 
Puhelin: 041 369 6524  
Sähköposti: southwestmotorsport@gmail.com 
Henkilö: Nina Grönholm (kilpailun sihteeri) 
Aukioloaika: Klo 6.30-Palkintojen jakoon  

 

YHTEYSTIEDOT 
 
Kilpailukeskus:  Niittysuontie 39, 21490 Marttila 
                                                
Kilpailun johtajat:  Jonny Söderström  040 826 0967 
  Mika Gabrielsson 050 572 9560  
Kilpailun sihteeri: Nina Grönholm  041 369 6524 
Ajanotto:  Viveca Hindersson 040 771 5384 
Katsastuspäällikkö: Tommy Malm  045 111 5280 
Kilpailun yhd. henkilö: Michael Flemming 040 456 4261 
   

 


