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1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ  

Järjestäjänä toimii Yellow Racing Team ry. Kilpailussa noudatetaan Harrastemoottoriurheilun 

kattojärjestö Ry:n (Hamu ry) harrasterallin teknisiä- ja turvallisuussääntöjä. Lisätietoja Hamu 

ry:n sivulta www.harrastemoottoriurheilu.fi/saannot.php. 

Kilpailun nettisivut   www.facebook.com/autoagentitralli 

Sähköposti           joutsenlampiralli@gmail.com 

Kilpailukeskuksen osoite:  Joutsan Seudun Ratakeskus, Röksäntie 169, Joutsa    Google Maps 

2. REITTI JA AIKATAULU  

Reitin tiedot ja pituus 

 6 EK:ta, samoja osuuksia ajetaan kahteen kertaan 

 EK-kilometrit yhteensä  43.5 km 

 Koko reitin pituus noin 131.5 km 

 

Nettisivut:  www.facebook.com/autoagentitralli     Huom! ei tarvitse FB-tunnuksia 

Sähköposti joutsenlampiralli@gmail.com 
 

21.9.2019 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan. 
 

27.9.2019 Ennakkotutustuminen nuottiluokille klo 14:00-20:00 
- erillinen ohje nuottiluokan kuskeille s-postilla  (Ti 24.9) 

28.9.2019 klo   9:00  Kilpailutoimisto ja varikon portti avataan,  
                  Joutsan Seudun Ratakeskus, Josemora, Röksäntie 169 

 klo  10:00 Kilpa-autotarkastus alkaa - Josemora 

 klo  12:30 Kilpa-autotarkastus päättyy 

 klo  12:00 Kilpailun lähtö - Josemora 

 klo  13:30 Kilpailun tauko/huolto - Josemora  (1.auto) 

 klo  16:30 Ensimmäinen kilpailija maalissa - Josemora 

 klo  16:30 Alkaen palkintojen jako luokittain maalissa  

3. KILPAILUTIIMI 
 

Kilpailijoiden yhteyshenkilö  Pirkka Syvänoro P. 040 520 7600 (HUOM! vain kisapäivän ajan) 

Kilpailunjohtaja  Sami Heikkilä   P. 0440 647 447 

Turva  Marko Pekkarinen   

Reitti  Nico Valkonen    P. 050 9190 628 

EK-järjestelyt  Jari Valkonen,  Mikko Ahonen 

Kilpa-autotarkastus Aatu Tunturi 

Kisatoimisto  Maritza Nieminen 

Tulospalvelu   Markus Mäki-Kulmala / Ajaksi Oy 

http://www.harrastemoottoriurheilu.fi/saannot.php
https://www.facebook.com/autoagentitralli
https://goo.gl/maps/CcbGi3pvyEs
http://www.facebook.com/joutsenlampiralli
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4. TRAILERIPARKIT JA AAMUTOIMET 

Aamulle vinkkiä sutjakkaaseen toimintaan: 

1. Trailereiden purku =>  PURKUPAIKKA  

2. Trailerit Traileriparkkiin => TRAILERI-P 

3. Kilpa-auto ja huoltoauto varikolle  

- Huom! Vain 1 huoltoauto/ tiimi, muut autot YLEISÖ-PARKKIIN  

4. Käy ilmoittautumassa  TOIMISTOSSA 

5. Kilpa-autotarkistus aikataulun mukaisesti 

6. Buffetin kautta reitille nautiskelemaan!  

Katso alueen kartat löytyy sivuilta 6 ja 7. 

5. ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen tapahtuu ratakeskuksella ennen rata-aluetta sijaitsevalla Pommin Majalla 

(punainen mökki). Pienien tilojen johdosta Ilmoittautumistiskillä ei täytellä lappuja, eli 

jonoon valmiilla papereilla - kiitos! 

ILMOITTAUTUMISESSA TARKISTETAAN / PALAUTETAAN: 

1. TARKISTETAAN: Kuljettajien ajokortit (tai henkilöllisyys), nuorilta suostumuslupa 

2. TARKISTETAAN: Liikennevakuutus ja siirtolupa 

3. PALAUTUS: Tekniikkalomake TÄYTETTYNÄ ja ALLEKIRJOITETTUNA (Huom! 

yhteystiedot) 

4. PALAUTUS: Kuuluttajalomake 

Tekniikkalomake löytyy Ajaksin sivuilta ja se kannattaa täyttää koneella  --> tulostus --> 

allekirjoitus. Kuuluttajalomake on tämän ohjeen liitteenä. 

6.  JAETTAVAT MATERIAALIT JA OVINUMEROT 

Osallistujille jaetaan tiekirja ja reittikartta. Kilpailussa ei käytetä aikakorttia. Kilpailijat saavat 

ovinumerot 2 kpl kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä. 
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7.  KILPA-AUTOJEN TARKASTUS 

Kilpa-autojen tarkistus järjestetään Josemoran ratakeskuksella huoltoparkissa. Tarkistuksessa 

varmistetaan pääasiassa turvavarusteet. Tarkistuksen kohteita mm: valot, turvakaaret, 

penkki/kiinnitys, vyöt/kiinnitys sekä sammutin/kiinnitys. 

Ohjeellinen aikataulu 10:00 -  10:30  Nrot      1 -  30 
  10:30 -  11:00  Nrot      30 - 60 
  11:00 -  11:30  Nrot      60 - 90 
  11:30 -  12:00  Nrot      90 - 120 
  12:00 -  12:30     

8. HUOLTAMINEN JA HUOLTOTAUON PITUUS 

Kilpailussa on yksi huoltotauko, jossa huoltaminen on sallittu. Tauko on EK3 jälkeen. 
Huoltotauko sijaitsee Josemoran ratakeskuksella.  Huoltotauon pituus on noin 1h30 
minuuttia , joka voi hieman lyhentyä loppupään autoille. Tankkaaminen tehdään 
huoltoalueen tankkauspaikalla. HUOM! Reitin varrella ei ole huoltoasemia. Kilpureiden alla 
on oltava asian mukainen suoja / öljyn imeytysmatto.   

Olkaa kartalla huoltotauon pituudesta eli kannata lähteä seuraavalle EK:lle odottelemaan. 
Hyvä tapa seurata huollon jälkeisen EK:n todellista aikataulua on katsoa Ajaksin sivuilta 
mitä numeroita EK:lle lähtee ja mihin aikaan. www.ajaksi.fi 

9. KISAKESKUS JA RALLIKAHVIO 

Ratakeskuksen alueella on rallikahvio telttoineen tarjoten reilua ja rehtiä evästä koko päivän 
iltaan asti heti klo 9:00 eteenpäin.  Tarjolla on rallipannua, makkaraa ja sämpylää ja tietenkin 
kahvia ja nisua juomien kera. Eli välttämättä ei tarvitse Sprintteriin pakata omia eväitä! 
Alueelle on lisätty WC-tiloja ja väliaikainen pukuhuonetila. Paikalla on myös kuuluttaja 
aidossa rallihengessä. Peseytymistiloja ei edelleenkään valitettavasti ole tarjolla. 
 
HUOM! Rata-alueella tupakointi on sallittu vain niille merkityillä paikoilla.  

10. HYVÄ MUISTAA 

 Lukekaa tiekirjaa - Ei käytetä aikakorttia eikä AT-asemia 

 Laske ohjeelliset lähtöajat pätkille ja varsinkin HUOLLOSTA tiekirjan "aikakorttiin" 

(Katso mallia ja ohjeelliset ajat toimiston seinältä) 

 Älkää keuliko lähtöpaikkoja -  Nopeus eroja saa tasoitella paikkoja vaihtamalla 

 Aikataulu tiivistyy kilpailun aikana kun autoja jää reitille 

 Aggressiivinen oman lähtöpaikan haku lähtöjonossa  tai siirtymillä on kielletty 

 Pysähdy aina STOP merkille EK-maalin jälkeen ja voit jatkaa matkaa luvan saatua 

 Nuortenluokan kuskivaihdot ns. sulkupuomin ja EK lähdön välissä ja maalissa heti 

STOP merkin jälkeen. 

 Ympäristöohjeiden mukaisesti nesteen imetysmatto oltava kilpa-autossa mukana ja 

käytettävä jos esim. keskeyttäessä esiintyy nestevuotoja  
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11. TURVALLISUUSVINKIT 

 Vain vaaralliset paikat on merkitty - reitillä kaksi huomiota - Aarne nostaa 

 Jos auto jää pätkälle - huolehdi tarvittaessa kunnon varoituksesta 

 Jos tarvitsette apua soita kyseisen EK:n hätänumeroon 

 Muista keskeytysilmoitus SMS! 

 Kiire ja ylinopeus siirtymällä - huono mainos lajille ilman AT-pisteitä! 

12. KESKEYTYSILMOITUKSET 

Ilmoita keskeytys mahdollisimman nopeasti tiekirjassa mainittuun KESKEYTYSNUMEROON. 

Ilmoitus tehdään mieluiten tekstiviestillä.  

13. TULOKSET  

Tulospalvelu toimii osoitteessa www.ajaksi.fi reaaliaikaisesti koko päivän. Viralliset tulokset 

julkaistaan viimeistään palkintojen jaossa. 

14. PALKINTOJEN JAKO JA PALKITTAVIEN MÄÄRÄ 

Palkintojen jako suoritetaan luokkakohtaisesti maaliin tulon jälkeen varikolla. Ohjeet 
tiekirjassa. Palkintojen jako on kilpailun maali johon kaikki osallistuu. Autot saavat poistua 
luokittain heti kun luokan palkinnot on ajettu. Liikenteenohjaajat antavat luvan poistua 
palkintojen jako paikalla. 

 
Pyttyjä jaetaan luokittain 1-6 kpl sekä lisäksi RTE-Motorsportin lahjakortteja. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajaksi.fi/
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KARTTA - TRAILERIPARKKI 
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KARTTA - KILPAILUKESKUS JA HUOLTOAULUE 
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KUULUTTAJATIETOLOMAKE - AUTOAGENTIT.COM RALLI 28.9.2019 
 

 I-ohjaaja:  __________________________________________________________________ 

Ammatti  : ________________________   Ikä: ____________ Kotipaikka:________________ 

II-ohjaaja:  __________________________________________________________________ 

Ammatti  : ________________________   Ikä: ____________ Kotipaikka:________________ 

Auton merkki, malli ja vilppi:  ___________________________________________________ 

Yhteistyökumppanit:    ____________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Kisan tavoitteet: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Sana vapaa! Se mitä ei ole koskaan vielä kuultu lähtölavalla! Kuka kävi varmasti reitillä? Kuka 

ottaa tänään kuokkaan?  Kuka hakee pytyt illalla kotiin? Mitä irtosi mörkömoottorista? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Palauta ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon  - Kiitos! 
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Ajoneuvolasien vaihtoihin keskittynyt erikoisliike 

 tuulilasien vaihdot ja korjaukset 

 pakettiautojen sivulasien asennukset 

 mopoautot, veneet, työkoneet yms. 

 Sijaisauto 

 Vakuutusyhtiöiden työt 

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

 

 

 

                  www.autoagentit.com 

 

 

 

 

 

 

  

   

 www.ruutupojat.fi                     www.rtemotorsport.net 

 

 

 

 

 

 

 

www.maansiirtorikamat.fi 

Vuosikymmenien kokemuksella maanrakennus- ja 

kuljetuspalveluita Keski-Suomen alueella. 

Rikamalta saat niin maarakennuksen konepalvelut 

sekä materiaali- ja kuljetuspalvelut luotettavasti ja 

ammattitaidolla! 

Tekee sananmukaisesti rehellistä suomalaista 
autokauppaa ja autot myydään sellaisina kuin ne oikeasti 
on. Auto-Agenttien tarkoituksena on välittää edullisia 
käyttöautoja erilaisten ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Jos 
olet ostamassa, myymässä tai vaihtamassa autoa, niin 
soita ihmeessä Juholle tai Antille! 

 

 RTE-Motorsport on varkautelainen 
moottoriurheilun erikoisyritys, joka palvelee 
kaikkia autourheiluasiakkaita runsain tuottein 
ja palveluin, niin kivijalassa kuin verkossa  -  
Klikkaa ja tutustu tarjontaan! 

 

http://www.autoagentit.com/
http://www.ruutupojat.fi/
http://www.rtemotorsport.net/
file:///C:/Sami/HamuProjekti/Kilpailukutsu/www.maansiirtorikamat.fi

