
  

   Liepeen Asfalttisprintti 2021 

     KILPAILIJAOHJE                                        
  

 

 

Tervetuloa Lievestuoreelle kilpailijat ja huollon edustajat viettämään mukava 

ja vauhdikas päivä Rally Team Palokka ry.n järjestämässän Liepeen 

Asfalttisprinttissä. 
 

 

 

YHTEYSTIEDOT: 

Kilpailunjohtaja: Jarmo Leppänen 040 5303006 

Kilpailusihteeri: Miina Hokkanen 0440282999 

Katsastuspäällikkö: Pekka Vainio 0400964091 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö: 0405303006 

Rata: Jarmo Puttonen 0400258621 

Turvapäälikkö: Joni Liukkonen 

 

 

OSOITTEET: Ajoneuvontie 39 41400 Lievestuore 

Kilpailualue:   https://goo.gl/maps/wJwWN6W9AcnhUJ9q9 

 

Traileriparkki: Ajoneuvontie 39 41400 Lievestuore 

  

Aikataulu: 
Perjantai 02.07.2021 

Sähköisen materiaalin viimeinen lähetyspävä. 

Sunnuntaina 04.07.2021 

klo 8.00 kilpailu alue avautuu 

klo 8.00  tutustuminen rataan alkaa   

klo 8.00 Kilpailutoimisto avataan varikolla. Ilmoittautuminen ja materiaalin jako.   

Klo 8.30 Turvallisuustarkastus alkaa kiertävänä varikolla. 

Klo 10.30 katsastus päättyy. 

Klo 10.50 tutustuminen rataan päättyy 

Klo 11.45 00, VIP ja 0 lähtee 

klo 12.00 kilpailu alkaa 1 kierros 

klo n.13.45 toinen kierros 

klo n.15.45 palkintojen jako 

 

 

Tulosten julkistaminen ja Palkintojenjako heti toisen kierroksen päätyttyä! 

Kilpailun aikana realiaikainen tulospalvelu ja ilmoitustaulu löytyy osoitteesta 

www.ajaksi.fi , jossa julkaistaan myös lopulliset tulokset. 

http://www.ajaksi.fi/


 

 

 

 

SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN ! 
Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisesti 02.07.2021 mennessä. 

Vaadittavat paperit toimitetaan sähköpostilla. Kilpailupäivänä toimistosta 

noudetaan kuljettajan ajokorttia vastaan vain numerot ja lounas liput. Toimittakaa 

kaikki tarvittava materiaali samalla sähköpostilla. Sähköpostiin  

liepeensprint@gmail.com  otsikkoon ykkösohjaajan nimi ja numero. 

Nuorten luokkalaisten huoltajan suostumus kuitataan tekniikkalomakkeessa. 

Mikäli materiaalin toimittamisessa on ongelmia kysy ohjeita 0405303006 

ilmoittautumiseen. 

 

Toimitettavia materiaaleja: 
-Sähköinen ilmoittautuminen sisältäen tekniikkalomakeen ja turvallisuuslomakeen  

e-Ilmoittautuminen   https://harrastemoottoriurheilu.fi/wp-

content/uploads/2020/09/sahkoilmo-3.pdf 

-Todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. 

-Maksu kuitti 

(valokuva riittää) 

-S.postiin viestillä huoltomiehille lounaslippujen määrä ennakkoon 

varaus 7€ ( lounas sisältää H-lihapalvelun lihapulla pyttäriä,makkaran,juoman ja 

kahvin. vege vaihtoehtoa ei ole tarjolla valitettavasti) 

 

Reittiin tutustumisen kevyen liikenteen varustein. (ei polttomoottori käyttöisiä) 

 

ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALINJAKO: 
Kilpailupapereiden tarkastus ja ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa 

varikko alueella 

Mahdolliset muutokset kilpailijatietoihin kannattaa ilmoittaa jo etukäteen kilpailun 

sihteerille sähköpostitse liepeensprint@gmail.com  tai puhelimitse 0405303006. 
Ilmoittautuessa tarkastetaan: 

-ohjaajan ajokortti (Nuorten luokassa huoltajan lupa) 

-osanottomaksukuitti (tarvittaessa) 

Kilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat materiaalit: 

-Ovinumerot 

-Lounas lippu 

 

TURVALLISUUSTARKASTUS: 

Turvallisuustarkastus suoritetaan kiertävän varikolla omalla paikalla kun 

numerot liimattu.   

Huolehdithan että turvallisuusvarusteet ovat kunnossa ja ehjät. 

 
Lk14 vakiorengas ei semisliksejä ja muita racing renkaita. 

 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/wp-content/uploads/2020/09/sahkoilmo-3.pdf
https://harrastemoottoriurheilu.fi/wp-content/uploads/2020/09/sahkoilmo-3.pdf
https://harrastemoottoriurheilu.fi/wp-content/uploads/2020/09/sahkoilmo-3.pdf


 

 

 

 

HUOLTAMINEN: 
Huoltoautoissa on oltava jokaista kilpailijaa kohden vähintään 6kg sammutin, sekä 

öljynimeytysmatto käyttövalmiina, sekä huoltoauton, että kilpa-auton alla vähintään 

sen pohjapintaalan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. 

Muistakaa jättää huoltoalueenne siihen kuntoon, kuin se oli sinne 

saavuttaessa. 

 

TANKKAAMINEN: 
Varikolla kielletty kilpailun aikana. Muista tankata riittävästi ennen saapumista. 

 

TULOKSET: 

Tulospalvelu yrityksenä toimii Ajaksi-tulospalvelu. Tulokset löytyvät kilpailun 

jälkeen Ajaksin:n kotisivuilta www.ajaksi.fi , josta löytyy myös kilpailunaikainen 

liveseuranta. 

 

PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO: 

lk2 1&2 

lk3 1 

lk4/5 1 yhdistetty 

lk6 1&2 

lk7/10 1 yhdistetty 

lk8 1&2 

lk9 1&2 

lk12 1 

lk14 1&2 

lk15 1&2 

lk16 1 

lk17 1&2 

lk18 1&2 

Luokka ykkösten kesken arvotaan 2kpl tavara palkintoja ja luokkien 

kakkosien sekä kolmosten kanssa 3kpl tavara palkintoja. 

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi tavara palkinto 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ajaksi.fi/

