
Xmeal Rallisprint 10.10.2020 

KILPAILIJAOHJE  

Kilpailun järjestäjänä toimii Yellow Racing Team Ry. Tapahtuma järjestetään HaMu 

Ry: alaisuudessa ja säännöstöä noudattaen.  

 

Kilpailunjohtaja:                              Sami Heikkilä 

                                                            P. 0440 647 447 

                                                            sami.p.heikkila@gmail.com  

Ratamestari/Turvallisuus:            Nico Valkonen 

                                                            P. 050 919 0628 

                                                           yrt.nico.valkonen@gmail.com 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö:         Riku Ainasvuori 

                                                            P. 050 349 5821 

Kilpa-auto tarkastus:                     Jari Valkonen 

Ilmoittautuminen:                         Maritsa Nieminen 

Liikenteenohjaus:                           Jyri Korpivaara 

Kilpailun sivut:                                www.facebook.com/xmealsprint 

E-Ilmoittautuminen:                      jlrtoimisto@gmail.com  

Kilpailukeskuksen osoite: 

JAMK Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala 

Opastus valtatieltä 13 

Kilpailun aikataulu: 

8:00 Kilpailukeskus aukeaa ja rataan tutustuminen alkaa 

8:30 Turvallisuustarkastus alkaa ja numeroiden noutopiste aukeaa  

11:00 Kilpailun 1. kierros alkaa 

13:30 Kilpailun 2. kierros alkaa 

Varikko:  

Varikko on sorapäällysteisellä kentällä. Jokaisen kilpa-auton ja huolto-auton alla 

pitää olla öljyä läpäisemätön suoja. 

Trailerilta purku opastuksen mukaan Kilpailukeskukseen saavuttaessa. Numerot voi 

noutaa kioskin välittömästä läheisyydestä henkilöllisyystodistusta vastaan. 

Turvallisuustarkastus: 

Turvallisuustarkastus suoritetaan kiertävästi varikkopaikalla 8.30-10.30. 
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Turvallisuustarkastuksessa kiinnitetään huomiota kuljettajan, sekä auton 

turvavarusteisiin.  

Rataan tutustuminen:  

Rataan tutustuminen suoritetaan ”fyysisiä” välineitä käyttäen (Polkupyörä), Seniori 

luokassa tutustuminen sallittu pappatunturilla.  

Kierroksen uusiminen: 

Jos kilpailijalle heilutetaan tupla-keltaisia lippuja, tulee hänen olla valmistautunut 

pysähtymään. Kilpailijalla on tässä tapauksessa oikeus kierroksen uusimiseen. Jos 

olet vailla uusintaa, ota yhteyttä kilpailijoiden yhdyshenkilöön. 

Tuloslaskenta: 

Tulosten reaaliaikainen seuranta ajaksi.fi 

E-ILMOITTAUTUMINEN: 

HUOM! Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisesti ennakkoon. Tämä tarkoittaa että 

vaadittavat paperit toimitetaan ennakkoon sähköpostilla ja perinteistä toimisto 

ilmoittautumista ei kisapäivänä ole. Toimittakaa kaikki paperit mieluimmin samalla 

postilla. Sähköpostin otsikkoon ykkösohjaajan nimi. Esim. "Ilmoittautuminen Reijo 

Ilmava". Nuorten luokkalaisten huoltajan suostumus tekniikkalomakkeessa. 

Sähköinen ilmoittautuminen aukeaa Tiistaina 6.10 ja päättyy Perjantaina 9.10 klo 

18:00. 

E-ilmoittautumisessa toimitetaan KOLME dokumenttia  

1.) Sähköinen ilmoittautuminen sekä tekniikkalomake- ja turvallisuuslomake  

2.) Todistus liikennevakuutuksesta  

3.) Kuuluttajalomake  

Toimi näin. 

 1.) Täytä sähköinen ilmoittautuminen sekä tekniikkalomake- ja turvallisuuslomake 

(1 lomake). Täytä, tulosta, kuittaa allekirjoituksella ja lähetä lomake sähköpostilla 

alla mainittuun osoitteeseen. Suositus skannattuna, mutta myös 

luku/tulostuskelpoinen valokuva kelpaa. Lomake löytyy: 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/  

2.) Toimita todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta (punakilpi) tai 

jatkuvalla vakuutuksilla olevista jokin muu todistus.  

3.) Täytä ja toimita kuuluttajalomake https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/ 
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Kaikki paperit toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen jlrtoimisto@gmail.com 

Perjantaihin 9.10.2020 klo 18:00 mennessä. 

 

 

Palkintojenjako: 

Palkintojenjako tapahtuu varikon kioskin edessä noin 30min kilpailun päättymisen 

jälkeen 

Siirtymä lähtöön: 

HUOM!  

Kilpailussa käytetään saattoa välillä kilpailukeskus-lähtö, jotta siirtyminen 

erikoiskokeen lähtöön onnistuu.   

Ensimmäistä saattoa ruvetaan keräämään keräilyalueella kello 10:30, Ensimmäinen 

saatto lähtee kilpailukeskuksesta kohti lähtöä kello 10:45, joka sisältää nrot 1-30. 

Kilpailu alkaa kello 11. Eli nrot 31-60 saatetaan klo 11:15  ja siitä eteenpäin 10-15min 

välein noin 30autoa kerralla.  

Ole ajoissa keräilyalueella, ja tarkkaile ympäristöäsi milloin keräilyalueella pitää olla. 

 

Kioski  

Kisakeskuksella on oman tuotannon rallikahvio tarjoten reilua ja rehtiä evästä koko 

päivän aamusta iltaan. Sumppia tarjolla klo 09:00 alkaen ja grillitkin varmaan 

kuumina samaan aikaan. Tarjolla on rallipannua, makkaraa ja sämpylää sekä 

tietenkin kahvia ja nisua juomien kera. HUOM! Vain korttimaksu! 

 

Samalla autolla ajavat: 

HUOM! Samalla autoilla ajavista toinen lähtee kilpailun reitille pienellä numerolla. 

Näin minimoidaan viivästystä, sekä kiirettä varikolla vaihtaa kuskia. Pyrittehän 

pitämään oman ajopaikkanne, vaikka kuski vaihtuu. Jos ajopaikkaa ei ole mahdollista 

pitää niin tärkeintä on, että olet erikoiskokeen lähdössä ennen viimeistä kilpailijaa 

niin saadaan vielä ajat taululle! 

 

TERVETULOA SAARIJÄRVELLE! 

  



  



KILPAILUKESKUS ENNEN KILPAILUA 

  



KILPAILUKESKUS KILPAILUN AIKANA  


