
ASVALTTISPRINT HARJOITUSKILPAILU 3.7.2021  -  SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 
Järjestäjä 
- Yellow Racing Team ry 
- Yhteyshenkilö Sami Heikkilä, P. 0440 647 447 
 
Sijainti 
- Jyvässeudun ajoharjoittelurata, Ajoneuvontie 39, 41400 Lievestuore 
 
Rata 
- Pituus 1.6 km (asvaltti) 
- Rata kulkee liukkaan kelin ajoharjoitteluradalla ja sen huoltoteillä sekä osin uudella rallicross/JM-radalla 
- Mutkia on 16, joista 3 keinotekoista (esteillä tehty) 
- Profiilin pyritään samaan nopeutta ja ajettavuutta huomioiden riittävät turva-alueet suorien päissä 
- Huom! Alue ei ole moottorirata missä on valmiit turva-alueet! 
 
Säännöt 
- Harjoituskilpailu, jossa noudatetaan Harrastemoottoriurheilun teknisiä ja turvallisuussäännöstöjä 
- Kaluston tekniset vaatimukset ja turvavarusteet Hamun sääntöjen mukaan (ralli/sprint) 
- Harrastemoottoriurheilun kalenterissa ”Harjoituskilpailu Lievestuore”  
- Samalla autolla voi ajaa useampi kuljettaja  
- Kakkosohjaaja sallittu tekniikka/turvallisuussäännöt huomioiden  
- Kuljettajien ja kakkosohjaajien ikäsäännöt Hamun kilpailusääntöjen mukaan  
  
Harjoituksen toteutus 
- Autot radalle 1min lähtöväleillä, ei ajanottoa 
- Automäärästä riippuen autot jaetaan aikataulutettuihin ryhmiin  
- Radalla ei ole lippupisteitä, radalla on toimitsijat valvomassa rataa ja harjoituksen sujuvuutta 
- Harjoitukseen on yleisöltä pääsy kielletty 
 
Rataan tutustuminen 
- Ei polttomoottorisilla härveleillä eikä sähköautoilla 
- Rata on nopea tutustua 
 
Materiaalit 
- Alueelle saavuttaessa jaetaan ovinumero 1 kpl, joka liimataan kuljettajan puolelle 

Varikko 
- Varikko sijaitsee radan lähdön ja maalin vieressä asvalttikentällä 
- WC-tilat toimistorakennuksessa (300m) 
- Kilpureiden alle suojat 
 
Kilpa-autotarkistus 
- Tehdään varikolla kiertävänä 
 
Aikataulu 3.7.2021 

 klo 10:30 Varikko aukeaa (varikolle saapuminen suljetaan klo 11.45) 

 klo 11:00 Rataan tutustuminen 

 klo 12:00 Ajoaika alkaa 

 klo 18:00 Ajoaika loppuu 
 



Ajoryhmät 
- Osallistujat jaetaan ryhmiin (2-3) osallistujamäärästä riippuen, vältetään lähdössä jonottaminen 
- Ryhmäjako ilmoitetaan kilpailijaohjeessa 
 

 Ryhmä 1 klo 12:00-12:30, klo 13:30-14:00 

 Ryhmä 2 klo 12:30-13:00, klo 14:00-14:30  

 Ryhmä 3 klo 13:00-13:30, klo 14:30-15:00   

 Kaikki ryhmät klo 15:00-18:00 
 
Osallistumismaksu 
- 120 eur / auto  
- Maksu suoritetaan Perjantaihin 18.6 seuraavin maksutiedoin 
- Maksun saaja:   Yellow Racing Team ry.  
- Tilinumero:   FI20 5339 2520 0085 30 
 
Ilmoittautuminen  
- Ilmoittautuminen tapahtuu ajaksi.fi sivustolla, ilmoittautuminen aukeaa 8.6.2021 
- Ilmoittautumisen saapuminen kuitataan sähköpostilla 24h kuluessa ilmoittautumisessa 
- HUOM! Ilmoittautuminen päättyy jo Perjantaina 18.6.2021 
- Varsinainen kilpailuun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti, tästä tarkemmat ohjeet kuljettajaohjeessa 
- Kuljettajaohje lähetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla Ma 28.6  
 
Osallistujamäärät 
- Kustannusten kattamiseksi minimi osallistujamäärä on 20 autoa 
- Maksimi automäärä 40 autoa 
 
Liikennevakuutus 
- Tapahtuman aikana autossa oltava voimassa oleva liikennevakuutus 
 
Koronan torjunta 
- Toimitaan jo opittujen hyvien tapojen mukaan eli ei tarpeettomia kokoontumisia, maskit, välit, kädet, jne. 
- Osallistuvien autokuntien tiimien henkilömäärät kannattaa pitää minimissä 
 
 
 

PITKÄ LIIPPI - PAREMPI MIELI! 

 
Terveisin,  

Sami Heikkilä & Co 
Yellow Racing Team ry. 
sami.p.heikkila@gmail.com 
P. 0440 647 447 
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