
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HARJOITUSKILPAILU JOUTSA 28.5.2022 - SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 
Yleistietoa 

Järjestämme harjoituskilpailun kuljettajien ja kaluston testaamiseen Lauantaina 28.5.2022 
Joutsassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki rallin harrastajat! 
 
Erikoiskokeen pituus 9.6 km. Pätkä koostuu kahdesta tieosuudesta. Tie on suurimmaksi 
osaksi keskikokoista tietä ja osin hieman nopeampaa tietä. Molempia teitä on käytetty 
ralleissa. Tienpohja soveltuu myös isommalle automäärälle kuluminen huomioiden. 
 
Ajoaikaa on klo 12:00-17:00 eli säätöhommia ja vaikkapa karttureiden vaihtoja ehtii kivasti 
tekemään. Karttureita voi olla vaihtaa, kunhan ne ilmoitetaan ennakkoilmoittautumis-
papereissa ja kaikkien varusteet ovat sääntöjen mukaiset. 
 
Autot jaetaan aluksi kolmeen ryhmään. Ajamista saadaan näin yhteen putkeen enemmän 
mahdollisimman lyhyellä odottamisella EK:n lähdössä. Lopuksi kun kalustoa liikkuu jo 
vähemmän, ajetaan vapaasti. Ajoryhmien välissä on aikaa huoltaa kalustoa. Nuorten luokan 
kuljettajille ikäsääntö Hamun rallin sääntöjen mukaan. Mukaan otetaan max. 45 autoa. 
 
 

Järjestäjä 

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

 Joutsan Seudun Ratakeskus Josemora, Röksäntie 169 Joutsa 
 

Aikataulu 

 klo 10:00   varikon portit auki 

 klo 10:30 - 11:30  nuotitusmahdollisuus (vain nuottikuljettajat)  

 klo 12:00 - 17:00  ajoaika 
 
Reitti 

 EK-pituus 9.5 km 

 Siirtymä uudelle kierrokselle 3.5 km, varikon kautta siirtymä 6.5 km 
 

Säännöt ja toteutus 

 Noudatetaan Harrastemoottoriurheilun teknisiä ja turvallisuussääntöjä 

 Kaluston tekniset vaatimukset ja turvavarusteet Hamun sääntöjen mukaan (ralli) 

 Harrastemoottoriurheilun kalenterissa merkitty ”Harjoituskilpailu Joutsa”  

 Autoissa oltava liikennevakuutus ja siirtokilvet/kilvet 

 Samalla autolla voi ajaa useampi kuljettaja, karttureita voi vaihtaa  

 HUOM! Kaikilla osallistujilla oltava Hamu-ID (ei AKK ID, eikä syntymäaika tai PIN-koodi....) 

 Ei ajanottoa, EK:lle 1 min välein 
 

 Varikkoalue 

 Varikkoalue Josemorassa liukkaankelin harjoittelukentällä 

 Tilaa vaikka täysperäyhdistelmälle, ei sähköä 

 Alueella WC-tilat 

 Kilpureiden alle laitettava suojat 



Kilpa-autotarkistus 

 Leima tehdään varikolla kiertävänä klo 11:00 alkaen 
 

Ajoryhmät 

 Osallistujat jaetaan ryhmiin, odotteluaikojen minimoimiseksi 

 Ryhmäjako ilmoitetaan kilpailijaohjeessa, max 15 autoa / ryhmä 

 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 15:00-17:00 
 
Osallistumismaksu 

 140 eur / auto / kuski 

 Maksu suoritetaan Tiistaihin 24.5 mennessä 

 Maksun saaja:  Yellow Racing Team ry.  

 Tilinumero:  FI20 5339 2520 0085 30 
 
Ilmoittautuminen  

 Ilmoittautuminen tapahtuu ajaksi.fi sivustolla 

 Ilmoittautuminen päättyy Sunnuntaina 22.5.2022 klo 18:00 (minimimäärä kasassa) 

 Varsinainen harjoituskilpailuun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti 

 Kuljettajaohje lähetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla Tiistaina 24.5 
 

Peruminen 

 Mikäli joudut perumaan niin ilmoita siitä sähköpostilla (sami.p.heikkila@gmail.com) 

 Maksun palautukset katsotaan tapauskohtaisesti lopullisen osallistujamäärän mukaan 
(kts. minimi osallistujamäärä)  
 

Osallistujamäärät 

 Minimi osallistujamäärä 20 autoa (=kustannusten minimi) 

 Maksimi osallistujamäärä 45 autoa, jotta homma toimii sujuvasti 
 
 
 

 TERVETULOA TREENAILEMAAN! 

 
 Vauhtiterveisin, 

 Sami Heikkilä & co 
 Yellow Racing Team ry. 
 P. 0440 647 447 
 sami.p.heikkila@gmail.com 
 www.facebook.com/yellowracingteamry 
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