
Hotelli Keurusselkä Rallispecial 

6.2.2021 

KILPAILIJAOHJE   

Kilpailun järjestäjänä toimii Rallimiehet ry. Tapahtuma järjestetään HaMu ry:n 

alaisuudessa ja säännöstöä noudattaen.  

  

Kilpailunjohtaja:  Tero Herranen  p. 050 3055162  

     rallimiehet.keuruu@gmail.com 

 

Turvallisuus:  Vesa Tolppa  p. 040 5414048 

     Mauri Kalliomäki  p. 040 0493243 
     

Ratamestari  Esa Rajala 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö: Jari Hokkanen  p. 040 7398144 

Kilpa-auto tarkastus:  Esa Peltonen  p. 040 0510001 

     Jorma Peltonen 

     Paavo Hannola 

  

E-Ilmoittautuminen:  rallimiehet.keuruu@gmail.com 

 

Kilpailukeskuksen osoite:  Viikinlahden Yrityspuisto 

     Edvin Häkintie 

     42700 Keuruu 

    

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 samalla postilla. 

Sähköpostin otsikkoon ykkösohjaajan nimi (Nuorten luokkalaisten huoltajan suostumus 

tekniikkalomakkeessa). 

 

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa Maanantaina 1.2.2021 ja päättyy Torstaina 

4.2.2021 klo 21:00.  

 

E-ilmoittautumisessa toimitetaan:   

1.) Sähköinen ilmoittautuminen sekä tekniikkalomake- ja turvallisuuslomake   

2.) Todistus liikennevakuutuksesta/siirtoluvasta.   
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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 tai siirtolupa 

(punakilpi).   

Ilmoittautumisen osoite rallimiehet.keuruu@gmail.com 
Kaikki paperit toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen rallimiehet.keuruu@gmail.com 

Torstaihin 4.2.2021 klo 21:00 mennessä.  

 

 

Kilpailun aikataulu: 
klo 8.00  Kilpailukeskus aukeaa 

klo 8.00    Katsastus alkaa ja numeroiden noutopiste aukeaa   

klo 11.00   Ensimmäinen kilpa-auto lähtee EK1  

 

Numerot/tiekirjat voi noutaa kilpailutoimistosta ajokorttia vastaan. 

 MUISTAKAA TURVAVÄLIT JA MASKI PAKOLLINEN. 

 

Varikko/varusteet:   
Jokaisen kilpa-auton ja huoltoauton alla pitää olla öljyä läpäisemätön suoja.  

Trailerilta purku traileriparkissa (sijaitsee Juhanantiellä), matka varikolle n.150m. 

Huoltoautossa tulee olla jauhesammutin. Avotulen teko kielletty. Tankkaaminen 

kilpailun aikana kielletty. Jokainen vie omat roskansa pois. ”Naapuritiimien” välistä 

kontaktia tulisi välttää. ”Yleiset kokoontumiset” kielletty. Muistakaa maskit ja 

turvavälit. 

 

Kilpa-autojen tarkastus:  
Kilpa-autojen tarkastus suoritetaan kiertävästi varikkopaikalla alkaen klo 8.00.  

Turvallisuustarkastuksessa kiinnitetään huomiota kuljettajien, sekä auton 

turvavarusteisiin. Ajokortti tarkastetaan ykköskuljettajalta, nuortenluokkalaisilla 

karttureilta.  

 

Siirtymä lähtöön:  
Lähtö varikon ”portilla” (opastus varikolla). Siirtymän pituus varikolta EK1 lähtöön n. 2 

km. Reitti merkitty tiekirjaan ja löytyy myös aluekartasta. 
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Kilpailureitti 
Reitti koostuu 1 EK:sta joka ajetaan kahteen kertaan. Reitin pituus 13,3km. Suunta 

vaihtuu toisella kierroksella. Toiselle kierrokselle lähdetään heti kun on saatu tie 

”puhtaaksi” ensimmäisen kierroksen mahdollisten keskeytyksien jälkeen. Nuorten 

kuljettajien vaihtopaikat on EK:n alussa ennen lähtölinjaa  ja lopussa STOP- ”alueella”. 

Reitillä muutamia todella yllättäviä mutkia joista ennakkovaroitus (kts.tiekirja).  

Älä leikkaa, tiet aurattu leveelle.  

Koronasta johtuen ”liinamiehiä” ei ole paikalla joten jos auto jää pätkälle muistakaa 

näkyvä varoitus ja kolmio perässä tulevia varten.  

 

Keskeytysilmoitus mahdollisimman pian tiekirjan keskeytysnumeroon. 

 

Jos jää pahasti tielle soitto turvapuhelimeen välittömästi. 
 

Tuloslaskenta:  
Tulosten reaaliaikainen seuranta www.ajaksi.fi  

 

Palkinnot, palkintojenjako:  
Palkintojenjako Hotelli Keurusselässä jossa toimitaan heidän koronaohjeiden mukaan. 

Oma tiimi samaan pöytään ja turvaväli ”naapureihin”, muista maski muutoin kuin 

syödessä. Palkinnot noudetaan kuulutuksen mukaan pöydältä itse, ei kättelyjä. 

Palkinnot: Pokaalit luokan osanottajamäärän mukaan;  
1-3 osanottajaa palkitaan 1 
4-6 osanottajaa palkitaan 2  
7 tai enemmän palkitaan 3 
 

Kioski   
Kilpailutoimiston edustalla kioskikatos. Kahvia tarjolla klo 09:00 alkaen ja grillitkin 

kuumina heti aamusta. Tarjolla on makkaraa ja sämpylää sekä tietenkin kahvia, mehua, 

limsaa. HUOM! Maksu kortilla! 

Covid-19 ohjeet: 
❖  VAIN TERVEENÄ KISAAN, koskee koko tiimiä. 

❖  Maski pakollinen yleisillä alueilla (kilpailutsto, wc, kioski). 

❖  MUISTA TURVAVÄLIT (THL: ohje 2m) ja käsidesin käyttö. 

❖  Vältä turhia kontakteja tiimisi ulkopuolisiin henkilöihin. 

”Yleiset kokoontumiset” alueella kielletty. 

Tervetuloa Keuruulle 😊  



Kilpailualuekartta 

 
KILPAILIJAT 

Jos tarvitset majoitusta… 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä Hotelli Keurusselkä tarjoaa majoitusta. Tiedustelut 

suoraan hotellin myynnistä: 

www.hotelkeurusselka.fi 

Hotelli Keurusselkä 

Keurusseläntie 134 

42700 KEURUU 

+358 (0)14 3611 000 

myynti@hotelkeurusselka.fi 

 

Hotellilla myös ruokailuun mahdollisuus. 

Rallibuffet avoinna klo 15.00 – 18.00   h.25,50€/henkilö 
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