
HARJOITUSKILPAILU JOUTSA 15.1.2022  -  SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 
Yleistietoa 

Järjestämme harjoituskilpailun kuljettajien ja kaluston testaamiseen Lauantaina 15.1.2022. 
Paikkana Joutsa ja Josemoran ratakeskuksen sprinttirata. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
rallin harrastajat, myös sprintti-kuskit! Pätkä on monipuolinen, osin vauhdin kuin hyppyjen 
puolesta, mausteena myös tiukemmat tekniset mutkat. Tie soveltuu erityisen hyvin uusille 
kuljettajille hieman turvallisempien poistumismaastojen vuoksi. Tien ennakko-
kunnostukseen / jäädytykseen panostetaan riittävällä budjetilla. 
 
Mukaan otetaan max. 35 autoa Ajoaikaa on klo 12:00-18:00 eli säätöhommia ja vaikkapa 
karttureiden vaihtoja ehtii kivasti tekemään. Päivän päätteeksi mahdollisuus testata valoilla 
ajamista. Karttureita voi olla useita, kunhan ne ilmoitetaan ennakkoilmoittautumis-
papereissa ja kaikkien varusteet ovat sääntöjen mukaiset. 
 
Autot jaetaan aluksi kolmeen ajoryhmään eli ajoa tulee putkeen enemmän lyhyillä 
odotuksilla EK:n lähdössä. Lopuksi kun kalustoa liikkuu vähemmän ajetaan vapaasti. 
Ajoryhmien välissä on aikaa huoltaa miehiä ja kalustoja. Suljettu alue tarjoaa mahdollisuuden 
myös nuorten luokan kuljettajille. 
 

Järjestäjä 

 Yellow Racing Team ry, yhteyshenkilö Sami Heikkilä, P. 0440 647 447 
 
Sijainti 

 Joutsan Seudun Ratakeskus Josemora, Röksäntie 169 Joutsa 
 

Aikataulu 

 klo 10:30 varikon portit aukeaa 

 klo 11:15-11:45 nuotitus mahdollisuus (vain nuottikuljettajat)  

 Klo 12:00-18:00 ajoaika 
 
Reitti 

 EK-pituus 2.6 km, siirtymät noin 500m 

 Pohja osittain jäädytetty (keliolosuhteiden mukaan) 

 Reitti kulkee rallisprint-radalla ajoharjoittelukentän ympärillä, "80%:sti tieluonteinen"  

 Alkuosalla nopeampi osuus ja hyppy, teknisemmän osuuden jälkeen vauhdikas hyppy ja 
laskeutuminen rata-alueelle, yksi mutka JM-radalla ennen pitkää maalimutkaa 

 EK:ta on ajettu mm. Joutsenlampi-ralleissa 
 
 

Säännöt ja toteutus 

 Noudatetaan Harrastemoottoriurheilun teknisiä ja turvallisuussääntöjä 

 Kaluston tekniset vaatimukset ja turvavarusteet Hamun sääntöjen mukaan (ralli/sprint) 

 Harrastemoottoriurheilun kalenterissa ”Harjoituskilpailu Joutsa 15.1.2022”  

 Autoilla oltava liikennevakuutus ja siirtokilvet/kilvet 

 Samalla autolla voi ajaa useampi kuljettaja (eri ryhmissä), sekä olla useampi kartturi  

 Kakkosohjaaja sallittu tekniikka/turvallisuussäännöt huomioiden (sprint-autot) 

 Kuljettajien ja kakkosohjaajien ikäsäännöt Hamun kilpailusääntöjen mukaan  

 Ei ajanottoa, EK:lle 1 min välein 
 



 
 Varikkoalue 

 Varikko 300m päässä EK-lähdöstä, varikko-maali 200m, lähtöön aina varikon "läpi" 

 WC-tilat varikon vieressä 

 Kilpureiden alle laitettava suojat 
 

Kilpa-autotarkistus 

 Varikolla kiertävänä klo 11:00 alkaen 
 

Ajoryhmät 

 Osallistujat jaetaan ryhmiin, näin 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 / kuski 

 Maksu suoritetaan Perjantaihin 7.1 mennessä 

 Maksun saaja:   Yellow Racing Team ry.  

 Tilinumero:  FI20 5339 2520 0085 30 
 
Ilmoittautuminen  

 Ilmoittautuminen tapahtuu ajaksi.fi sivustolla, ilmoittautuminen aukeaa 24.12.2022 

 HUOM! Ilmoittautuminen päättyy jo Perjantaina 7.1.2022 

 Varsinainen harjoituskilpailuun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti 

 Kuljettajaohje lähetään kaikille ilmoittautuneille/maksaneille sähköpostilla Tiiistaina 11.1  
 

Osallistujamäärät 

 Kustannusten kattamiseksi minimi osallistujamäärä on 16 autoa 

 Maksimi automäärä 35 autoa sujuvuuden ja tien laadun pysymisen kannalta 
 

Koronan torjunta 

 Toimitaan opittujen hyvien tapojen mukaan mitä on harjoiteltu aikaisemmin 

 Osallistuvien autokuntien henkilömäärät kannattaa pitää minimissä 

 Tapahtumahetken rajoitukset ja ohjeet huomioidaan lopullisessa toteutuksessa 
 
 

 TERVETULOA MUKAAN! 

 
 Lisätiedot: 

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