
  

 Rallispecial 2.3.2019 

 

 

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. 9,5 km, toinen kerta 

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

Nuottiluokat tutustuvat reittiin kilpailupäivän aamulla aikataulun mukaisesti. 

Tutustuminen riippuen osallistujamäärästä 2-3 kertaa suuntaansa, tarkentuu 

ilmoittautumisen jälkeen. Tutustumisen ajokerrat valvotaan, nopeus reitillä max. 

50 km/h. 

Kilpailukeskus Arimontie 42700 Keuruu, opastus Kolhontieltä. 

Kilpailukeskukseen vain yksi huolto-auto/ kilpa-auto. 
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3. Aikataulu 

• 31.1.kilpailukutsu julkaistaan ja ennakkotutustumiskielto alkaa 

• 25.2 klo 12.00 maanantaina ilmoittautuminen päättyy 

• 28.2 hyväksyttäväksi ilmoittautuneiden lista julkaistaan sekä lisä 

informaatio kilpailusta 

• 2.3 kilpailupäivä 

o klo. 7.00 kilpailutoimisto aukeaa, ilmoittautuminen ja 

ennakkotutustuminen alkaa niille luokille, joille se on sallittu. 

o 9.00 ennakkotutustuminen päättyy, ilmoittautuminen 

ennakkotutustumattomiin luokkiin alkaa 

o Kilpa-autotarkastus lähtöalueella aikataulun mukaan 

o at kilpa-autotarkastus, tarkastukseen tulee saapua annetussa 

aikataulussa 

▪ nro 1   klo. 10.31 

▪ nro 2   10.32 

▪ nro 3   10.33 jne. 

o Lähtö kilpailukeskuksesta nro 1 10.45 

o Kilpailu alkaa ek 1   11.01 

o Huoltotauko alkaen  11.30 

o Palkintojen jako  16.00 

o Aikataulu tarkentuu ilmoittautumisen päätyttyä. 
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4. Kilpailuluokat 

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 

 

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 
• Peruminen kirjallisesti sähköpostilla rallimiehetry@gmail.com 

• Ilmoittautumisen loputtua perumisesta järjestäjä palauttaa ½ 

osallistumismaksusta, toinen osa jää järjestäjän toimintakuluiksi. 
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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 

• rallimiehetry@gmail.com 
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