Peurunka-ralli 27.8.2022
Tervetuloa LTM-Motorsportin järjestämään
Peurunka-ralliin!
Yhteystiedot:
Kilpailunjohtaja Henri Marjanen 044-4200255
Kilpailusihteeri Essi Lindroos 045-2008263
Katsastuspäällikkö Juha Varis 044-5512807
Yleisö turvallisuus: Ari-Pekka Jääskeläinen 040-5814591
Turvapäällikkö Sami Tuohinen 040-5882153
Keskeytyspuhelin 044-9136940

Osoitteet
Kilpailukeskus: Hotelli Peurunka Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Kilpailutoimisto: Hotelli Peurunka Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Traileriparkki:
Traileriparkki 1 Rokkakangas Rokkamäentie 1, 41340 Laukaa
Traileriparkki 2 Laukaa koulu Saralinnantie 3, 41340 Laukaa
Huolto:
Hirvaskangas ABC Suonenjoentie 10, 44250 Koivisto
Hirvaskangas Shell Suonenjoentie 9, 44250 Koivisto
Etähuolto:
Konnekuljetus Jokirannantie 265, 44330 Hytölä

Tankkauspaikat:
Hirvaskangas ABC Suonenjoentie 10, 44250 Koivisto
Hirvaskangas Shell Suonenjoentie 9, 44250 Koivisto
Konnevesi Sale Kauppatie 26, 44300 Konnevesi
Konnevesi Teboil Kauppatie 45, 44300 konnevesi

Aikataulu
Perjantai 26.8
klo 10 Ilmottautuminen ja materiaalin jako ennakkotutustuttaviin luokkiin alkaa,
ennakkotustuminen alkaa Kylpylä Hotelli Peurunka aula
klo 12 Materiaalin jako päättyy
klo 18 ennakkotutustuminen päättyy
Yöpyvät voivat tuoda trailerit mukanaan Peurunkaan ja aamulla siirto
traileriparkkiin!!

Lauantai 27.8.
klo 7:30 traileriparkki aukeaa
klo 7:45 Ilmottautuminen ja materiaalinjako ennakkotutustuttaviin luokkiin alkaa
Kilpailukeskuksella Kylpylä Hotelli Peurunka
HUOMIO kohtuullisen rajallinen nuotitusaika lauantaina (suositellaan aloittamaan
ek5:tä)
klo 7:45 Kilpailutoimisto avataan, kylpylähotelli Peurunka?
klo 9 materiaalin jako alkaa ei ennakkotutustuttaville luokille (vain toinen
kuljettajista hakee materiaalin). Tässä yhteydessä tarkistetaan auton paperit sekä
henkilöllisyystodistukset
klo 11:45 turvallisuustarkastu alkaa Kylpylä Hotelli Peurunka 100m ennen lähtöä!
klo 11 ek1 ennakkotutustuminen päättyy klo 11.30 muut ek:t ennakkotutustuminen
päättyy

klo 12 Kilpailun lähtö Kylpylähotelli Peurungasta
klo 13:05 huoltotauko n 30min Hirvaskangas ABC ja Shell
klo n.15.00 Etähuolto Konnekuljetus
n klo 17:10 kilpailija nro 1 maalissa
Maali sijaitsee tiekirjan viimeisen merkin jälkeen oikealla puolella parkkialueella!

Palkintojen jako heti kilpailijoiden saapuessa maaliin. Kilpailun virallisen
ilmoitustaulun ja tulokset löydät osoitteesta ajaksi.fi
HUOMIOI SARJAPALKINTOJEN JAKO ALKAA N.klo 21.00 Kilpailukeskuksen
ravintolassa, jossa myös ruokailu mahdollisuus sekä Bändi soittamassa ennen ja
jälkeen palkintojenjaon! Toivottavasti mahdollisimman moni jää paikalle!

Nuottiluokat
Ennakkotutustuminen on mahdollista perjantaina 26.8 klo 10-18 sekä lauantaina klo
7:45-11.00 ek1 / 11.30 muut.
Ilmottautumisen yhteydessä jaetaan 2kpl reittikarttoja (toinen tiekirjassa), tiekirja,
kilpa-auton numerotarrat sekä tuulilasitarra (Hamu sarjalaiset).
Ennakkotutustumisessa reitillä voimassa nopeusrajoitus max 80km/h ELLEI nopeutta
liikennemerkein tai järjestäjän maastoon asettamin merkein ole määrätty tätäkin
alhaisemmaksi.
Ajotavan on oltava sen mukainen ettei se vaaranna tai häiritse muuta liikennettä.
Nopeus- ja ajotapavalvontaa suoritetaan sekä järjestäjän että poliisin toimesta.

ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALINJAKO:
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa PAPERISENA (tekniikka-ja
turvallisuuslomake sekä auton vakuutustodistus ja ajokortti).
Mahdolliset muutokset kilpailijatietoihin kannattaa ilmoittaa jo etukäteen
kilpailunjohtajalle tai kilpailusihteerille tekstiviestitse.
Muutokset päivitetään la aamuna ajaksille!

Ilmoittautuessa tarkastetaan:
-I-ohjaajan ajokortti (Nuorten luokassa II-ohjaajan ajokortti)
-osanottomaksukuitti (tarvittaessa)
Kilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat materiaalit:
-ovinumerot / tuulilasimainos
-tiekirja
-reittikarttoja 2 kpl:ta (toinen tiekirjassa)

TURVALLISUUSTARKASTUS:
Turvallisuustarkastus suoritetaan lähtöjonossa 15 minuuttia ennen omaa
lähtöaikaasi, kilpailukeskuksenpihalla, lähdön yhteydessä.
Liitteenä löytyy kartta lähtö-ja katsastusalueesta.
Huolehdithan, että auton valot ja turvallisuusvarusteet ovat kunnossa, sillä
korjausaikaa ei ole.
Tarkastuksesta siirrytään suoraan kilpailun lähtöön, joten kilpailijan on saavuttava
katsastukseen ajovarusteissa.
Ensimmäisen kilpailijan turvallisuustarkastus alkaa klo 11.45. Turvallisuustarkastus
päättyy 10minuuttia viimeisen kilpailunumeron tarkastusajan päättymisen jälkeen.
Kilpailussa noudatetaan Hamun turvallisuusohjeita sekä sääntöjä.

REITTI:
Kilpailun kokonaispituus on n. 160 km sisältäen 5 erikoiskoetta, joiden yhteispituus
on n. 55 km.
Aikakortteja ei ole käytössä. Bonderit jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
kerätään maalissa sekä keskeyttäneet voivat toimittaa bonderit purkuautoon tai
kilpailukeskukseen.
Tiekirjassa merkitty ajoaika on SEURAAVAN EK:N LÄHTÖÖN!!!
Reittimerkintä on niukka ja huomioita on vain muutamissa paikoissa!! OHJAAVIA
SIIMOJA TULEE USKOA!

Reitillä on BETONISIA oikaisuesteitä!
Huolehdithan, että autosi on reilusti sivussa, jos joudut keskeyttämään ja varoitat
kanssakilpailijoita varoituskolmiolla.
Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen voi johtaa kilpailusta
sulkemiseen, kilpailunjohtajan päätöksellä.
KESKEYTTÄMINEN:
Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun laita siitä heti TEKSTIVIESTI numeroon:
044 913 6940. Ilmoita kilpailunumero, paikka jonne keskeytätte, miksi keskeytätte ja
kuittauksen että kaikki on kunnossa.
Jos havaitset onnettomuuden, jonne tarvitaan apua, on siitä välittömästi
ilmoitettava soittamalla numeroon: 044 913 6940

Huoltaminen:
Kilpailussa on ek2 ja ek3 välissä huoltotauko n 30min sekä etähuolto mahdollisuus
ek4 jälkeen n.10-20min.
Huoltoautoissa on oltava jokaista kilpailijaparia kohden vähintään 6kg sammutin,
öljynimeytysmatto käyttövalmiina sekä huoltoauton että kilpa-auton alla vähintään
sen pohjapinta-alankokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite (ei kevytpeite).
Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätöksellä
kilpailusta sulkemiseen.
Muistakaa jättää huoltoalue yhtä siistiin kuntoon kuin se oli saapuessanne paikalle!

TULOKSET:
Tulospalvelu yrityksenä toimii Ajaksi-tulospalvelu.
Tulokset löytyvät kilpailun jälkeen Ajaksi:n kotisivuilta www.ajaksi.fi, josta löytyy
myös kilpailunaikainen liveseuranta.

PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO:
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella virtuaalisella ilmoitustaululla.
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille ja voittajille luokissa kilpailukeskuksessa,
kilpailijoiden saavuttua maaliin.

MUKAVAA JA TURVALLISTA RALLIPÄIVÄÄ KAIKILLE JA MUISTAKAA JÄÄDÄ MYÖS
KERTAAMAAN KAUDEN TAPAHTUMAT ILLAN PALKINTOJENJAKOON!

