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Kilpailun säännöt 
 

Kilpailunjärjestäjä 

Kilpailun järjestäjä toimii Rallimiehet ry.  
Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö (HaMu) ry jäsenyhdistys. 
 
Yleiskuvauskilpailusta 
   
Kilpailu kuuluu R-Rallicup sarjaan, 5/6 osakilpailu. 
Reitti on n 150 kilometriä mistä erikoiskokeita n. 42 km  
Erikoiskokeet 1-3 ajetaan kahteen kertaan välissä huoltotauko, tankkaaminen 
siirtymien huoltoasemilta. 
 
Kilpailukeskus 
Heikkiläntie 177 Isokirja 42700 Keuruu 
Kilpailutoimisto kilpa-autotarkastuksen jälkeen, missä jaetaan vain kilpailunumerot 
ja tiekirja.  
 
Ilmoittautuminen:  Sähköisesti 10.9.2020 klo. 16.00 mennessä 

rallicup.keuruu@gmail.com. 

Toimitettava vakuutustodistus ja tekniikka 

/turvallisuuslomake täytettynä ja 

allekirjoitettuna. Viesti kohtaan kilpailunumero. 

 

 
Kilpailun säännöt 
 
Kilpailun sääntöinä noudatetaan R-Rallicup sarjasääntöjä ja 
Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestön sääntöjä.  
Sekä kilpailun järjestäjän laatimia turvallisuus ohjeita ja sääntöjä. 
https://harrastemoottoriurheilu.fi/saannot/ 
 
Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden määrätä lisäämääräyksiä ja sääntöjä. 
 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/saannot/
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Aikataulu 
 
11.9.2020 Ennakkotutustuminen nuottiluokkalaiset klo. 12.00 -18.00 
 tutustumiskerrat 3 kertaa/ek. 
 
12.9.2020 Kilpailun tulospalvelu ja lähtölista ajaksi.fi sivuilla. 
 
Klo. 8.00 Huoltoalue aukeaa. 
08.00-13.00 Kilpa-auto tarkastus, numerojärjestyksessä 1 klo. 8.00 alkaen 
08.00-09.00 nrot. 1-30 
09.00-10.00        30-60 
10.00-11.00    60-90 
11.00-12.30    90-130 
Kilpailunumerot oviin sekä tuulilasi /takalasin tarrat. Luovutetaan kilpa-

autotarkastuksen jälkeen. 

11.00 nro 1 Lähtö kilpailukeskus 
 
15.30 Kilpailun maalissa nro 1 
 
16.00 alkaen. Palkinnot jaetaan luokittain 
 kun tulokset on varmistuneet. 
 Jako tapahtuu kilpa-autotarkastus katoksessa. 
 
TULOKSET  

Tuloslaskenta ja online tulokset www.ajaksi.fi sivustolla.  

Palkinnon jaossa ei kätellä tai halata ja pidetään riittävät etäisyydet. 
 
Palkinnot 

Lk nro palkittavien määrä 

1 2 

3 3 

4 5 

5 5 

6 2 

7 5 

8 4 
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9 2 

11 2 

12 1 

14 2 

15 2 

17 1 

20 1 

 

Kilpailunkulku ja huolto 

Kilpailijat lähetetään reitillä 1 minuutin välein.  Kilpailussa on yksi huoltotaukoa ja 

tankkaukset kilpareitin bensa-asemien pumpuista. 

Huoltotauolta lähdetään lähtöalueen kautta reitille. 

Huoltoalueilla avotulen teko on kielletty. Kaikki vievät roskansa pois. 

Ympäristöohjeiden mukaisesti nesteen imetysmatto oltava kilpa-autossa 

mukana ja käytettävä jos keskeyttäessä neste vuotoja esiintyy. 

Kilpailun järjestäjän yhteystiedot. 
 
Kilpailunjohtaja    Marko Riihimäki  p. 0400 405 795 
 
Kilpailutoimisto     p. 040 258 9799 
   Anneli Holopainen p. 040 558 7923 
 
Katsastus   Esa Peltonen p. 0400 510 001 
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Erityishuomioitavaa THL ohjeistuksiin 

 

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei 

saa tulla oireisena 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkku- 

kipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky 

(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta- 

jat-a-o/koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen 

tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään 

sairastumiseen viittaavia oireita. 

 

Riskiryhmään kuuluvat 

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä 

yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimin- 

taan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämä- 

töntä, tulee tässä ohjeessa tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia nou- 

dattaa. 

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotuk- 

set/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin- 

riskiryhmat 

 

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää 

 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- 

rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Tar- 

tuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. 

• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus ylei- 

sötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee tur- 

vata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähin- 

tään 1–2 m. 

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa 

turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimer- 
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kiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäi- 

semällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjär- 

jestelyin. 

• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yh- 

teislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilan- 

teissa turvavälien merkitystä on korostettava. 

 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- 

rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oi- 

kein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaa- 

vaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuu- 

den lisäämiseksi. 

• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Kä- 

sihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. 

• Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina ai- 

vastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 

 

Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsien- 

pesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. 

 

• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö- 

nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole 

saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

• Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja- 

torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruk- 

sesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto- 

koronaviruspandemian-aikana 
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