
LUHALAHTI RALLI 7.3.2020 

KILPAILIJAOHJE 

 

Kilpailun järjestäjänä toimii Hämeen Moottoriseura Ry. Tapahtuma järjestetään HaMu Ry: alaisuudessa ja  

säännöstöä noudattaen. 

Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto on 7.3 avoinna seuraavasti: 

KLO 13-KISAN PÄÄTTYMINEN Luhatuuli, Luhalahdentie 2211, 39410 Luhalahti.  

 

Kilpailun aikataulu:  

- Ennakkotutustuminen sallittu nuottiluokille klo 8-15 

 - Kilpailutoimisto aukeaa klo 13.00 ja ilmoittautuminen alkaa. 

 - Kilpa-autojen turvatarkastus alkaa 15.30, tiedot katsastus osiossa. 

 - Ensimmäinen kilpailija reitille Kilpailukeskuksen edestä klo 16.50 

 - Huolto EK2 jälkeen n. klo 18 lisätiedot kilpailijamateriaaleissa. 

- Ensimmäinen Kilpailija maalissa Luhatuuli, n. klo 20.10 

 - Tulokset julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla Kisakeskuksessa. 

 - Palkintojenjako 10 min viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen Kisakeskuksessa.  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Kilpailunjohtaja Riku Ainasvuori  050 3495821 

Kilpailun Sihteeri Katja Ahti  044 7865900 

Turvallisuustarkastus vastaava  Kari Särkikoski  040 5472872 

 

 

 

 

 

 

 



ILMOITTAUTUMINEN JA ASIAPAPERIT 

Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistettavat asiapaperit: 

- Kuljettajien Henkilöllisyys 

- Turvallisuuslomake täytettynä ja molempien ohjaajien allekirjoittamana. 

- Huollon yhteystieto kirjoitettuna turvallisuuslomakkeeseen. 

- Kilpa-auton liikennevakuutus todistus 

Ilmoittautumisen yhteydessä annettava materiaali: 

- Ovinumerot 2kpl 

- Tiekirja 1kpl 

- Käsiohjelma 

 

TRAILERIPURKU / TRAILERIPARKKI 

Trailereiden purku tapahtuu kilpailukeskuksen vastapäisellä piha-alueella. Noudata liikenteen ohjaajien 

opastusta! Opastus paikalle tieltä 276. 

 

KATSASTUS / TURVALLISUUSTARKASTUS 

Turvatarkastus aikataulu on seuraava: 

1-30 15.30-16.00 

31-60 16.00-16.30 

61- 16.30-17.00 

Tarkastuksessa keskitytään auton ja kilpailijan henkilökohtaisiin turvavarusteisiin sekä kilpa-auton 

tieliikennekelpoisuuteen. 

 

KILPAILUN LÄHTÖ JA KILPAILUN KULKU 

Kilpailun lähtö tapahtuu Kilpailukeskuksen edestä 16.50 alkaen.  www.ajaksi.fi sivuille päivittyvien 

kilpailijakohtaisten lähtöaikojen mukaan. Tarkista oma lähtöaikasi sivuilta tai kysy kilpailutoimiston 

henkilökunnalta. 

Kilpailun tiekirjan viimeinen sivu on Aikakortti. Aikakorttiin merkitään lähdössä lähtöaika. 

Aikakortissa on siirtymä erikoiskokeiden lähdön välille. Kilpailijan tulee itse merkitä Ek1 lähdöstä eteenpäin 

oma todellinen lähtöaikansa.  

Kilpailussa käytetään lippulähetystä. 

ETUILEMINEN REITILLÄ ON KIELLETTY! 

Maksimi myöhästymisaika erikoiskokeen lähdöstä on 20minuuttia. Tämän jälkeen mikäli haluat jatkaa 

kilpailua tulee olla yhteydessä tiekirjassa mainittuun numeroon. Tässä tapauksessa lopullisissa tuloksissa ei 

tulosta ole, mutta saat ajaa kilpailun loppuun sovitulla tavalla. 

http://www.ajaksi.fi/


HUOLTAMINEN JA TANKKAAMINEN 

Huoltaminen on sallittu huoltoon tarkoitetuilla alueilla. Pieniä korjaustoimenpiteitä voit tehdä myös muilla 

osin reittiä, Muista ettet ole häiriöksi! 

Tankkaaminen on sallittu reitin varren huolto-asemalla ( merkitty tiekirjaan ). 

Muistathan siivota huolto-alueelta lähteissäsi roskat yms! 

 

KILPAILUN TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO 

Kilpailun viralliset tulokset tulevat ilmoitustaululle kilpailutoimistoon niiden valmistuttua n. 5 min viimeisen 

kilpailijan maaliin tulon jälkeen. 

 

Mukavaa ja viihtyisää rallikilpailua. Muistakaa,  reitti vaativa! Reitiltä on merkattuna ainoastaan 

risteykset, sillat ja selkeästi vaaralliset paikat. Merkkilinja erittäin niukka!! 

 

Tervetuloa! 

 

 

 


