
  

 

 

Kilpailun säännöt 

1. Järjestäjä 

Kilpailun järjestää Rallimiehet Ry. Kilpailussa noudatetaan 

Harrastemootoriurheilun keskusjärjestön ja kilpailunjärjestäjän sääntöjä sekä 

turvallisuusohjeita http://www.harrastemoottoriurheilu.fi/ 

 

2. Yleistä 

 Kilpailussa ajetaan yksi erikoiskoe kahteen kertaan n. 7,7 km, toinen kerta 

käännetyssä ajosuunnassa. Kilpailun kokonais- matka n. 28 km. 

Nuottiluokat tutustuvat reittiin kilpailupäivän aamulla aikataulun mukaisesti. 

Tutustuminen riippuen osallistujamäärästä 2 kertaa suuntaansa, tutustumisen 

ajokerrat valvotaan, nopeus reitillä max. 50 km/h. Nuotitus alkaa 7.30. 

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kilpailukeskus Arimontie 42700 Keuruu, opastus Kolhontieltä. 

Kilpailukeskukseen vain yksi huolto-auto/ kilpa-auto. 

3. Aikataulu kilpailupäivä. 
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klo. 7.00 kilpailutoimisto aukeaa, ilmoittautuminen ja 

ennakkotutustuminen alkaa nuottiluokille 7.30 

o 9.00 ennakkotutustuminen päättyy, ilmoittautuminen 

ennakkotutustumattomiin luokkiin alkaa. 

o Muista palauttaa tekniikka ja turvallisuuslomake 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

o Kilpa-autotarkastus lähtöalueella aikataulun mukaan 

o at kilpa-autotarkastus, tarkastukseen tulee saapua annetussa 

aikataulussa 

▪ 000   10.20 

▪ 00   10.23 

▪ 0   10.26 

▪ nro 1   klo. 10.30 

▪ nro 2   10.31 

▪ nro 3   10.32 jne. 

o Lähtö kilpailukeskuksesta nro   

▪ 000   10.35 

▪ 00   10.38 

▪ 0   10.41 

▪ 1   10.45 

▪ 2   10.46 jne. 

o Ek 1 

▪ 000   10.49 

▪ 00   10.52 

▪ 0   10.55 

▪ 1   11.01 

▪ 2   11.02 

▪ 3   11.03 jne.   

o Kilpailu alkaa ek 2  noin 12.45 

▪ Kilpailukeskus Lähtöalueen kautta kulku ek 2. 

o Palkintojen jako noin 14.30 

o Aikataulu tarkentuu päivän aikana kuulutukset kuuluvat myös 

radoin kautta 92,80 MHz 
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4. Kilpailuluokat    Palkitaan 
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5. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

Ilmoittautuminen tulee suorittaa http://ajaksi.fi/wp/ sivustolla kun 

kilpailutapahtuma siellä aukeaa. Ilmoittautuminen tulee viralliseksi, kun 

maksusuoritus on järjestäjän pankkitilillä. Pankin lista suorittaa 

osallistumisjärjestyksen luokittain. Ilmoittautuminen päättyy 25.2 klo. 12.00 

jolloin suoritus pitää näkyä järjestäjän tilillä. Maksun suuruus 

ennakkotutustuvat luokat 150 eur tutustumattomat 120 eur. 

• Maksunsaaja; Rallimiehet Ry 

• Tilinro. Fi35 4762 0010 0489 16 

• Viesti; Kuljettajan nimi ja luokka nro. 

 

6. Osallistumisen peruminen 

Lk 1 Nuotti 2 wd cc vapaa 

Lk 2 Nuotti 4 wd cc vapaa 

Lk 3 4 wd cc vapaa 

Lk 4  Vakio, gr 1, N, nuoret alle 1600 cc 

Lk 5  Nuoret, A,F, Historic alle 2050cc 

Lk 6 Historic alle 1350 cc 

Lk 7 Historic  yli 1350 cc 

Lk 8 Hr, A,F, Proto alle 1650 cc 

Lk 9 Hr, A,F, Proto yli 1650cc 

Lk 10 Senior cc vapaa 

Lk 11 Naiset cc vapaa 

Lk 12 Aloittelijat alle 5 kilpailua cc vapaa 
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• Peruminen kirjallisesti sähköpostilla rallimiehetry@gmail.com 

• Ilmoittautumisen loputtua perumisesta järjestäjä palauttaa ½ 

osallistumismaksusta, toinen osa jää järjestäjän toimintakuluiksi. 

 

 

7. Kilpailupäivä/huoltoalue 

• Ilmoittautuminen aikataulun mukaan katso kohta 4. alkaen klo. 7.00 

• Lähtölista ilmoitustaululla kilpailutoimistossa. 

• Kilpa-autotarkastus aikataulun mukaan katso kohta 4. alkaen 10.30  

• Lähtö erikoiskokeelle katsastuksen jälkeen alkaen klo.10.45 

• Huoltotauko; huollon aika riippuen osallistujien määrästä tarkentuu, 

kun ilmoittautuminen päättyy. 

• Huoltoalueella on tankkaamiselle oma alue. 

• Autojen alla tulee olla nesteitä keräävä suoja-alusta 

• Huoltoautossa tulee olla jauhesammutin 

• Avotulen teko kielletty huoltoalueella. 

 

8. Tulokset ja palkintojenjako. 

• Kilpailupäivänä reaaliaikainen tulospalvelu ajaksi.fi 

• Palkintoina mm. muistoesineitä ja arvotaan muita palkintoja 

 

9. Kilpailun peruuntuminen 

• Järjestäjällä on oikeus perua kilpailu forc major syystä esim. säätilanne, 

joka ei mahdollista ajamista. 

• tällöin kilpailumaksu palautetaan kokonaisuudessaan. 

 

 

10.  Lisätiedot  

• Kilpailunjohtaja Marko Riihimäki p.0400 405 795 

• Toimisto 040 3616 608 

• rallimiehetry@gmail.com 
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Tekniikka ja turvallisuuslomake. 
Kilpailunumero  

 
Nuortenluokka 
huoltajan allekirjoitus 

 

Kuljettaja 
 

 Allekirjoitus 
Puhelinnumero  

 

Tiekirjanlukija  Allekirjoitus 
Puhelinnumero 

 

Auton omistaja  Allekirjoitus 
Puhelinnumero 

 

Merkki ja malli  Liikennevakuutusyhtiö  

Rekisterinumero  Ajo puvut  

cc tilavuus 
 

 Kypärät  

Runkonumero  Niskasuoja  

Vuosimalli  Kengät  

Ryhmä (n, a, gr1, gr2, V, HR) 
 

 Hanskat  

Kaariputki saumaton/ 
saumallinen 

 Penkit  

Kaariputki koko pää/muut 
putket 

 Turvavyöt  

Polttoainetankki oma/turva  Huollon yhteystieto 
Puhelinnumero 

 

Sammuttimet määrä/kg  Paikka ja päivämäärä  

 

1. Yllä luetellut varusteet ovat ehjiä, hyväkuntoisia ja kilpailukäyttöön soveltuvia. Ajoneuvo on 

kilpailukäyttöön sovelias ja sillä on voimassa oleva liikennevakuutus. Sitoudumme allekirjoituksella 

noudattamaan kilpailun järjestäjän ja Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n sääntöjä.  

2. Mikäli kilpailun aikana joudumme onnettomuuteen, tulee ajoneuvo ja varusteet tuoda 

jälkikatsastukseen, jossa todetaan turvavarusteiden ja mahdollisten vaurioituneiden ajo varusteiden kunto. 

Tässä katsastuksessa varusteet tarkastetaan ja vaurioituneet merkataan niiden uudelleenkäytön 

estämiseksi Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n järjestämissä tapahtumissa.  

3. Allekirjoituksillamme varmistamme ymmärtävämme säännöt ja osallistumme tapahtumaan täysin omalla 

vastuulla, emmekä kohdista tässä lomakkeessa ilmoittamiimme varusteisiin ja niiden kuntoon mitään 

vaatimuksia Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:lle, eikä tapahtuman järjestävälle yhdistykselle 

4. Olemme tiedostaneet ja ymmärtäneet täysin sen, että tapahtumajärjestäjä kaikkine toimielimineen ei ole 

millään lailla vastuussa mahdollisten tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista vahingoista 

allekirjoittaneille henkilöille, varusteille tai ajoneuvolle 
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NRO  ------------------ 

 

 

 

KUULUTTAJATIETOLOMAKE  Ilmoittaja (jos eri kuin kilpailijapari): 

____________________________________  I-ohjaaja: 

_________________________________________________________ Seura: 

___________________________________________________________  Ammatti: 

____________________________ Ikä: ____________  Kotipaikka: 

___________________________________________  II-ohjaaja: 

_________________________________________________________ Seura: 

____________________________________________________________ Ammatti: 

____________________________ Ikä: ____________  Kotipaikka: 

___________________________________________  Auton merkki ja malli: 

________________________________________________  Yhteistyökumppanit (sponsorit): 

_____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________  

Menestys/ tavoitteet:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________ Sana on vapaa! 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________ Palauta ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon! 
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