KILPAILIJAOHJE
FENNO Rallisprint, Pahkalan Teollisuusalue 19.06.2016

KILPAILUTOIMISTO & LEHDISTÖKESKUS
Sijaitsevat Euromaster Parkanon tiloissa,
osoite: Teollisuustie 20, 39700 Parkano.
Avoinna klo 8.00 alkaen. Kilpailusihteeri: Timo Tukiainen , 040- 746 8057
Kilpailualueelle on opastus valtatie 3:lta sekä valtatie 23:lta
HUOM!
KILPAILUPAIKALLE SAAVUTAAN VT3:LTA ”SHELLIN / HESESTOPIN”- RISTEYKSEN KAUTTA.

KALUSTON PURKU
Kilpa-autot puretaan pois kyydistä ennen varikolle ajamista järjestäjän osoittamalla paikalla, jonka
jälkeen trailerit viedään traileriparkkiin. Varikolle ei saa tulla trailerin kanssa. Seuraa järjestäjän
ohjeita.

VARIKKO
Siirtyminen ja ajo rauhallista. Varo muita liikkujia.
Järjestäjä varaa kilpailijoille varikkopaikaksi kilpa-auton lisäksi pakettiauton kokoisen paikan. Mikäli
saavut paikalle isommalla autolla tai tarvitset varikolla erityisjärjestelyitä, ota etukäteen yhteyttä:
040-7468057 tai sähköpostitse parkanonua@gmail.com
Jäteöljyn keräys-säiliö sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä.
Tankkausalue sijaitsee päävarikolla ennen lähdön keräilyaluetta.
Muistakaa suojapeitteet autojen alle sekä oman varikkopaikkanne siisteys ☺

ILMOITUSTAULU
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimiston ulkopuolella

OHJEELLINEN AIKATAULU
klo 8.00
klo 8.00
klo 8.00
klo 8.15
klo 10.00
klo 10.30
klo 11.15
klo 12.00
n klo 14.00
n klo 15.30

Kilpailutoimisto avataan
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
Esikatsastus alkaa
Rataan tutustuminen alkaa
Ilmoittautuminen päättyy
Katsastus päättyy
Nuortenluokan ohjaajakokous
Kilpailu alkaa
2.- kierros alkaa
Palkintojen jako

KATSASTUS
Katsastuspaikka sijaitsee samassa rakennuksessa, kuin kilpailukeskus. (Euromaster Parkano
Teollisuustie 20). Pyritään mahdollisuuksien mukaan alueelle saavuttaessa hoitamaan
ilmoittautuminen ja katsastus ennen varikkopaikalle ajoa. Näin vältetään turhaa edestakaista
liikennettä kilpailukeskuksen ja päävarikon välillä. Katsastukseen ajetaan hallin takapuolelta,
seuraa opasteita.
Katsastuspäällikkö: Seppo Ala-Rautalahti 0400-864080.
Esikatsastus alkaa klo 8.00 ja päättyy 10.30.
Muistakaa tulostaa ja täyttää rallisprintautojen tekniikkalomake jo etukäteen.
Muista että mukanasi on myös rallisprintautojen tekniikkalomake täytettynä. Lomake on AKK.n
materiaalipankissa.
AJOJÄRJESTYS
Lähtöluettelon mukaisessa järjestyksessä.

RADAN VALVONTA JA TURVALLISUUS
Radan varrella on 16 valvontapistettä, joista on viestiyhteys kilpailunjohtoon.
Ambulanssi, ja EVA-yksikkö ovat lähdön läheisyydessä. Sammutusvälineet ovat kaikissa
valvontapisteissä sekä varikolla,lähtöpaikalla ja maalissa.
Radalle jääneet autot hinataan varikolle kilpailun tauolla. Auton mahdollinen tekninen tarkastus
katsastuspaikalla.
Kaato ja raju törmääminen; kilpailun jatkamisesta päättää kilpailun johtaja katsastuspäällikön
esityksen mukaisesti. Kaadon tai rajun törmäämisen jälkeen on käytävä ambulanssilla
tarkastuksessa.

TANKKAUS
Kilpa-autot olisi suotavaa tuoda kilpailualueelle tankattuina. Kilpailijat jotka saavat
uusia lähtönsä tai samalla autolla ajaa useampi kuljettaja on heille varattu
mahdollisuus tankkaukseen tankkauspaikalla, joka sijaitsee varikolla ennen lähdön keräilyaluetta.
Muistakaa, että tankkaus on suoritettava sääntökirjan 2016 mukaisesti

OHJAAJAKOKOUS
Järjestetään klo 11.15 lähtöpaikalla ja on pakollinen kaikille nuortenluokan kilpailijoille.

AUTON VAKUUTUS
Liikennevakuutus on pakollinen ja vakuutusnumero on esitettävä
ilmoittautumisen yhteydessä. Muistathan, että rallisääntöjen mukaisissa autoissa pitää olla
tieliikennekatsastus tai turvatarkastus voimassa.

PALKINTOJEN JAKO
Suoritetaan kilpailukeskuksen edessä välittömästi kilpailun jälkeen.
Palkittavien lista julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla.

TERVETULOA KISAAMAAN PARKANOON!
Parkanossa 13.6.2016
Sami Kautto
Kilpailunjohtaja

