
 
KILPAILUKUTSU/SÄÄNNÖT 
 
KILPAILUN TIEDOT 
 

Järjestäjänä toimii Rallimiehet ry. Kilpailussa noudatetaan Harrastemoottoriurheilun kattojärjestö Ry:n 

(HaMu ry) harrasterallin tekniikka- ja kilpailusääntöjä. Lisätietoja HaMu ry:n sivulta 

http://www.harrastemoottoriurheilu.fi  

 
YLEISKUVAUS JA REITTI 
 

Keuruulla Viikinlahden Yrityspuiston läheisyydessä ajettava Rallispecial. Kilpailussa ajetaan yksi EK 

kahteen kertaan, joiden välissä huoltotauko. Reitti antaa mahdollisuuden osallistua ilman 

huoltomiehistöä. Kilpailun toiminnot on järjestetty Viikinlahden Yrityspuiston alueelle paitsi 

palkintojenjako joka suoritetaan Hotelli Keurusselässä n. 2,5 km kilpailualueelta. 

Ennakkotustumiskiellon osalta kilpailijoilta odotetaan rehtiä ja tasapuolista käyttäytymistä.   

Reitin tiedot ja pituus  

• 1 EK (13km) ajetaan kahteen kertaan  

• EK-kilometrit yhteensä  26 km  

• Koko reitin pituus n. 34,6 km  

 

 
 
 
 

http://www.harrastemoottoriurheilu.fi/saannot.php
http://www.harrastemoottoriurheilu.fi/saannot.php


 
AIKATAULU 
 

• Kilpailukutsu ja säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen alkaa  18.12.2020  

• Ilmoittautuminen päättyy  24.1.2021 klo 21.00 

• Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan 29.1.2021   

• Sähköinen kilpailuun ilmoittautuminen, ohjeet kilpailijaohjeessa 1.2.-4.2.2021 

• klo  8.00  Luokkien papereiden nouto 

• klo  9.00 Kilpa-autotarkastus alkaa huoltoalueella  

• klo  11.00 (nro1) Kilpailun lähtö 
  
 Aikataulu tarkentuu ilmoittautumisen päätyttyä. 
 

 
 
KILPAILUTIIMI 
 
  Kilpailun johtaja Tero Herranen   p. 050 3055162 

  sihteeri  Jari Hokkanen  p. 040 7398144 

  turvallisuus  Vesa Tolppa  p. 040 5414048  

    Mauri Kalliomäki p. 040 0493243 

  ratamestari  Esa Rajala 

    

 

 
 
KILPAILULUOKAT 
 
 LUOKKA 1 HR 4WD/kaikki vuosimallit 
 LUOKKA 2 Naiset 
 LUOKKA 3 Seniorit 2WD 
 LUOKKA 4 Classic (Historic) alle 1350 cc  
 LUOKKA 5 Classic    yli 1350 cc   
 LUOKKA 6 v 1600/Trophy 1400cc 
 LUOKKA 7 H 2050 
 LUOKKA 8 HR    alle 1650cc 
 LUOKKA 9 HR   alle 2250cc 
 LUOKKA 10 HR/Proto/Tdi    yli 2250cc 
 LUOKKA 11 Lada merkkiluokka 
 LUOKKA 12 Nuoret V-1600  
 LUOKKA 13 Aloittelijat alle 5 kilp. 2wd  cc vapaa  
  ajaneet 
    
 

Mikäli luokkaan ilmoittautuneiden määrä on alle kolme, voidaan kyseisen luokan kilpailijat 

yhdistää toiseen luokkaan. Yhdistämisen perusperiaate on että pienempi luokka yhdistetään 

isompaan. Mikäli yhdistämisen jälkeen kilpailija haluaa perua osallistumisen niin 

osallistumismaksu palautetaan kokonaan.  

Mikäli kilpailijat osoittavat kiinnostusta luokkaan mitä oheisella luokkalistalla ei ole, voidaan 

luoda uusi luokka, kun minimimäärä 3 täyttyy. 

 

 



 
 
ILMOTTAUTUMINEN 
 

Ilmoittautuminen alkaa 18.12.2020 Ajaksin sivustolla osoitteessa: http://www.ajaksi.fi.   

Ilmoittautuneiden tilanne päivittyy ilmoittautuneet sivulle 1-2 päivän viiveellä. 

 Ilmoittautuminen päättyy 24.1.2021 klo 21.00.  

 
OSALLISTUJAMÄÄRÄ JA MAHDOLLINEN KARSINTA 
 

Kilpailuun otetaan mukaan 130 ensimmäisenä sääntöjen mukaan ilmoittautunutta kilpailijaa. 

Ilmoittautumisjärjestys määräytyy ilmoittautumismaksun saapumisjärjestyksessä. Myös luokkien 

sisäinen lähtöjärjestys määräytyy maksusuoritusten saapumisten perusteella.   

 

 
 
OSALLISTUMISMAKSUT 
 
 Osallistumismaksut:  
 •  kaikki luokat  120 eur  
  
 Osallistumismaksu on oltava maksettuna viimeistään  maanantaina 1.2.2021 klo 21:00. 
 Osallistumismaksut suoritetaan pankkitilille: 
 
 • Maksun saaja  Rallimiehet ry  
 • Tilinumero    FI35 4762 0010 0489 16  
 
 HUOM!      Käytä lisätietokentässä  1-ohjaajan nimeä  
 

 
 
OSALLISTUMISEN PERUMINEN 
 

Osallistumisen voi perua perjantaina 22.1.2021 klo 21:00 asti, jolloin maksetusta 

osallistumismaksusta palautetaan 90%. Myöhemmin perutusta osallistumisesta ei 

osallistumismaksua palauteta. Mikäli kilpailu perutaan järjestäjän toimesta esim. koronan tai 

keliolosuhteiden vuoksi osallistumismaksu palautetaan kokonaan (100%).  Myös jos kilpailija on 

asetettu karanteeniin koronan vuoksi osallistumismaksu palautetaan kokonaan (100%). 

  

Peruminen tehdään lähettämällä sähköposti osoitteeseen rallimiehet.keuruu@gmail.com  Laita 

viestiin mukaan 1-ohjaajan nimi, luokka ja palautuksen osalta tilinumero ja saajan nimi.  

 
HUOLTAMINEN JA TAUOT 
 

Kilpailussa on yksi huoltotauko Viikinlanden Yrityspuistossa. Reitillä huoltaminen kielletty. 

Tankkaus kilpailun aikana kielletty. Autojen alla tulee olla nesteitä keräävä suoja-alusta. 

Huoltoautossa tulee olla jauhesammutin. 

 

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


 
KILPAILUKESKUS 
 
 Kilpailukeskus Viikinlahden Yrityspuistossa, jossa sijaitsee kilpailutoimisto, kilpa-autojen 
 tarkastus, huoltoalue josta siirtymä suoraan EK:n lähtöön. Alueelta löytyy eväskioski ja WC-tilat. 
 

 
 
KILPA-AUTOJEN TARKASTUS 
 

Kilpa-autojen tarkistus järjestetään huoltoalueella kiertävästi kilpailunumeron mukaisessa 

järjestyksessä. Tarkistuksen aikataulu kilpailijaohjeessa.  

 

 
 
TULOKSET, PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 
 

Kilpailun aikana reaaliaikainen tulospalvelu löytyy osoitteesta www.ajaksi.fi, jossa julkaistaan 

myös lopulliset tulokset. Palkintojen jako covid-19 turvallisuusohjeita noudattaen Hotelli 

Keurusselässä joka sijaitsee n. 2,5km Viikinlahden Yrityspuistosta. Palkinnot ja palkittavien määrä 

tiedotetaan kilpailijaohjeessa.   

 

 
 
KILPAILUN PERUUTTAMINEN 
 

Kilpailu voidaan peruuttaa mikäli kilpailuun ei tule riittävää määrää osallistujia määräaikaan 

mennessä, minimi määrä  60 autoa. Järjestäjällä on oikeus perua kilpailu esim. Koronan tai 

keliolosuhteiden vuoksi.  

 
 
 
 
 
 

Tervetuloa kisaamaan…pidetään peukut pystyssä jotta 

keliolosuhteet ja korona mahdollistaa kisat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotelli Keurusselkä, viihteen, luontoaktiviteettien, hyvinvoinnin ja tapahtumien keskipiste!  
Nyt kannattaa satsata matkaan kotimaassa: nukkua hyvin järvimaisemassa, ulkoilla luonnossa ja 
lisätä mausteeksi hieman luksusta luokseen kutsuvassa hotellissamme. 
 
Hotelli Keurusselkä – Liikuttavan kaunis loma Keurusselän rannalla (hotelkeurusselka.fi) 

 

Tule mukaan viihtymään! 
 
 
Hotelli Keurusselkä 

Keurusseläntie 134 

42700 KEURUU 

+358 (0)14 3611 000 

myynti@hotelkeurusselka.fi 

 
 
 

https://www.hotelkeurusselka.fi/
mailto:myynti@hotelkeurusselka.fi

