
   Habittaako Ralli 30.1.2021 Tikkakoski  
     LTM-Motorsport Ry  

Kilpailukutsu:  
Kilpailussa ajetaan 2 ek:ta, jotka ajetaan kahteen kertaan n. 34 km. Koko reitin pituus on n. 134 km. Kilpailussa                   
noudatetaan HarrasteMoottoriurheilun keskusjärjestön (Hamu) kilpailu ja tekniikka sääntöjä. Kilpailussa on 14 eri            
luokkaa.  

Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa: Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski.  
Ilmoittautuminen, turvallisuustarkastus, lähtö, tauko,maali ja palkintojen jako on sijoitettu kaikki          

kilpailukeskuksen yhteyteen. Kuikan Lava, Kuikantie 536, 41140 Kuikka toimii kaluston purku ja traileri parkkina.              
Turvallisuus Tarkastus on 20 min ennen omaa lähtöaikaa kilpailukeskuksen alueella, josta lähtö            

välittömästi klo 12.00. Huollossa käydään n. klo 14.00 ek 2-3 välissä.  

 
Ilmoittautuminen:http://www.ajaksi.fi.  

Kilpailun ilmoittautumismaksu.  

120€ Luokat 3-7, 200€ Nuotti luokat ja muut luokat 150€.  

Maksu tulee suorittaa: 

LTM-Motorsport Ry:n tilille: FI31 5290 0220 7350 52  

viite: Kuljettajan nimi ja luokka 

23.1.2021 klo. 22.00 mennessä, jolloin myös ilmoittautuminen päättyy. Kilpailuun otetaan          

enintään 120 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja 15 varasijoille. 
 
Mikäli perut osallistumisesi 25.1.2021 klo 24.00 mennessä, palautetaan osallistumismaksu -30€, joka jää            

järjestäjän kuluihin Tämän jälkeen peruneille ei palauteta maksua lainkaan. Järjestäjällä on oikeus perua             

kilpailu, jos alle 75 osallistujaa tai mikäli tulee ylivoimaisia esteitä kuten keli/korona yms. Tarkemmat              

tiedot kilpailun kulusta ja aikatauluista julkaistaan kilpailija tiedotteessa 26.1.2021 ilmoittautumisen          



päättymisen jälkeen www.ajaksi.fi sivulla, jossa myös ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu. Mikäli korona           

rajoitukset ovat vielä voimassa myös sen aiheuttamat muutokset ilmoitetaan kilpailija tiedotteessa ja            

jokainen kilpailija/autokunta ja niihin kuuluvat henkilöt sitoutuu ohjeistusta noudattamaan.  

Lisätietoja: LTM-Motorsport Ry. ltmmotorsport@gmail.com  

Kilpailunjohtaja: Leppänen Jarmo 040 530 3006  

Ratamestari: Tuohinen Sami 040 588 2153  

La 23.01.2021 Ilmoittautumisaika päättyy klo 22.00.  

TI 26.01.2021 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan.  

LA 30.01.2021 Alustava aikataulu (tarkentuu säännöissä 26.1.2021)  

klo 8.00 Traileriparkki avautuu  

klo 8.00 ennakko tutustuminen alkaa (materiaalit nuotti luokkiin traileri parkista) 

klo 8.30 Kilpailutoimisto avataan Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski.  

klo 10.01 Kilpailu materiaalin jako kilpailijaohjeen mukaan Lounaskahvila Stiina, Kirkkokatu 11 

klo 11.40 Turvallisuustarkastus alkaa Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski.  

Klo 12.00 Kilpailun lähtö Lounaskahvila Stiina, Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski.  

n. klo 14.00 Kilpailun tauko (Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski)  
n. klo 17.30 Kilpailun maali (Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski)  

Tulosten julkistaminen ja Palkintojenjako heti maalissa! 
Kilpailun aikana reaaliaikainen tulospalvelu ja ilmoitustaulu löytyy osoitteesta www.ajaksi.fi, jossa julkaistaan           
myös lopulliset tulokset  

 

 

 

http://www.ajaksi.fi/
http://www.ajaksi.fi/


Luokka 1: 4wd nuotti  

Luokka 2: 2wd nuotti (v1600 kaksi nopeinta palkitaan erikseen)  

Luokka 3: v1600  

Luokka 4: nuoret 15-18v v1600 / Trophy 1400cc  

Luokka 5: nuoret 15-18v v2000 / HR alle 2050 cc  

Luokka 6: Naiset  

Luokka 7: Classic / Historic 60-90 vm. alle 1350 cc / 1, 2, 4, n ja a  

Luokka 8: Classic / Historic 60-90 vm. alle 1650 cc / 1, 2, 4, n ja a  

Luokka 9: Classic / Historic 60-90 vm. yli 1650 cc / 1, 2, 4, n ja a  

Luokka 10: Seniorit 2wd tilavuus vapaa  

Luokka 11: Proto / Tdi  

Luokka 12: HR alle 1650 cc / Trophy 1400cc  

Luokka 13: HR alle 2050 cc  

Luokka 14: HR yli 2050 cc  
 

Järjestäjällä on oikeus yhdistää ja muokata luokkia, jos alle viisi lähtijää luokassa. Palkinnot jaetaan              
luokissa vähintään kahdelle parhaimmalle. Lisäksi tavara ja lahjakorttipalkintoja täysin mielivaltaisesti          
parhaille suorituksille. 

              Tervetuloa Tikkakoskelle Habittaako ralliin !!!   

 

  
  



 Covid-19 ohje ja suositus kilpailijoille: 
- Kilpailuun vain terveenä! 

- Käytä maskia aina kilpailutoimistossa asioidessa ja muualla ellet pysty säilyttämään 
etäisyyttä.  

- Pidä turvaväli tai maski sekä huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.  
- Kilpailun toimitsijoiden kohtaamiset on pyritty minimoimaan ja vain yksi asioi materiaalia 

noudettaessa.  
- Kilpailijoiden on keskinäisestä kohtaamisissa kilpailun aikana on pidettävä turvaväli ja 

suositellaan käytettävän maskia ellei turvavälin pito onnistu.  
- Huoltoalueilla oman huoltoalueen ulkopuolella suositellaan käyttämään maskia ja 

turvavälejä.   
-Jos havaitset äkillisiä hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai 

hengenahdistusta, ota aina ensin puhelinyhteys oman alueesi terveyskeskukseen tai 
työterveyshuoltoon. Älä lähde levittämään tartuntaa terveyskeskukseen tai päivystykseen 
vaan Vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja. Puhelimessa saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen 

niin soita terveydenhuollon Jyväskylän koronanumeroon 014 266 0133 

 

 

 

 


