SALPAUSSELKÄRALLI 1.10.2016
KILPAILIJAINFO
Lahden Urheiluautoilijat toivottavat lämpimästi kaikki kilpailijat tervetulleeksi
1.10.2016 ajettavaan XXVII Salpausselkä-ralliin, joka on myös F-rallisarjan
päätöskilpailu.

SAAPUMINEN KILPAILUKESKUKSEEN
Seuraa opasteita Messilä / Messilän lomakeskus. Messilään ajo-ohje liitteenä.
KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ
Aulis Ahonen
p. 050 535 5100, e-mail: aulis.ahonen@mikua.fi
Tavattavissa kilpailupaikalla ja reitillä kilpailupäivän ajan.

KILPAILUPÄIVÄN OHJEELLINEN AIKATAULU
Kilpailun ohjeellinen aikataulu
08:00 Kilpailukeskus avautuu
08:15 Kilpailijoiden ilmoittautuminen, papereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa
kilpailutoimistossa
08:00 Rallipakettien myynti kilpailukeskuksessa ja myyntipisteissä alkaa.
08:30 Ensimmäinen tuomariston kokous kilpailukeskuksessa
08:45 0-autojen katsastus
09:01 Katsastus alkaa
09:30 Etuautopalaveri
09:45 VIP-kyyditettävien perehdytys
09:30 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan ja sitä täydennetään 30 min välein
10:01 Kilpailupapereiden jako lähtöön hyväksytyille alkaa infopisteestä
11:01 Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille kilpailukeskuksesta
11:14 Katsastus päättyy
n.14:10 Kilpailun tauko, ensimmäinen auto huoltoalueelle
n.17:00 Ensimmäinen kilpailija maalissa
Palkintojen jako aikataulu ilmoitetaan ilmoitustaululla
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa, Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola.
Ilmoittautumisessa tulee molempien miehistön jäsenten olla paikalla henkilökohtaisesti.
Ilmoittautuessa saa katsastuspöytäkirjan ja ovinumerot.
PALAUTETTAVAT LOMAKKEET
Liitteenä olevat TIETOJAKUULUTTAJALLE ja HUOLLON YHTEYSTIETOLOMAKE,
palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon
PESEYTYMIS-JA PUKEUTUMISTILAT
Kilpailijoiden käyttöön on varattu peseytymis-ja pukeutumistilat kilpailukeskuksen tiloissa
(opastus).
TRAILERIT
Huomioithan, että kaluston purku tapahtuu Traileri parkissa.
EI TRAILEREITA KILPAILUKESKUKSEEN PIHA-ALUEELLE! Mikäli tulet isommalla
kalustolla, yhteys Kai Haraholma p. 0400 456 854 / kai.haraholma@gmail.com ke 28.9.2016
mennessä. Aluekartta liitteenä
KATSASTUS / TURVALLISUUSTARKASTUS
Autojen turvallisuustarkastus suoritetaan 1.10.2016 klo 9.01 alkaen kilpailukeskuksessa,
Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola.
EI TRAILEREIDEN KANSSA KATSASTUSPAIKALLE! Aluekartta liitteenä
Katsastus -AT:lle saavutaan 1 minuutin välein samalla tavalla kuin saavuttaisiin
erikoiskokeen tulo -AT:lle. Kilpailijakohtaiset katsastusajat ovat tämän tiedotteen liitteenä ja
nähtävänä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla 1.10.2016 klo 8.00 lähtien.
Katsastuspaikalle vasta 10 min. ennen omaa katsastusaikaa ruuhkan välttämiseksi!
Katsastus päättyy 10 min. viimeisen kilpailijan katsastusajan jälkeen.

JAETTAVA MATERIAALI
Kilpailumateriaali jaetaan lauantaina 1.10.2016 klo 8.15 lähtien kilpailukeskuksessa
Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola.
Jaettava materiaali ilmoittautuessa: Ovinumerot 2 kpl
Katsastuspöytäkirja 1 kpl
Tunti ennen lähtöaikaa:

Aikakortti
Tiekirja
Reittikartta 2 kpl

Hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan, kilpailijat saavat aikakortin ja tiekirjan,
tuntia ennen omaa ihannelähtöaikaansa kilpailutoimiston infopisteestä. Lähtöön oikeutettujen
lista julkaistaan klo 09.30 virallisella ilmoitustaululla, ja sitä täydennetään 30 min. välein.
Kilpailun lähtö on kilpailukeskuksen pihalta, Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola.
MAINOKSET
Ovinumeroiden mainokset: Lahden Autolasikeskus, Ram-Air Service Oy
REITTI
Kilpailussa ajetaan viisi erikoiskoetta. Erikoiskokeiden yhteispituus on 63,88 kilometriä.
Kilpailussa käytetään yhtä aikakorttia.
HUOLTOALUE
Kilpailukeskuksen huoltoalue on kilpailukeskuksen piha-alueella, Messilä, Messiläntie 308,
15980 Hollola. Aluekartta liitteenä.
Huoltoalueella kilpa-autojen ja huoltoauton alla on käytettävä nestettä läpäisemätöntä suojaa,
huoltoautosta on löydyttävä sääntöjen mukainen imeytysmatto, sekä voimassa oleva 6kg:n
jauhesammutin.
Yhtä kilpa-autoa kohti on varattu tilaa vain yhtä huoltoautoa (max. sprintteri kokoluokkaa)
varten. Mikäli tarvitset enemmän tilaa ja/tai yhteisen huoltopaikan toisen kilpailijan kanssa, ole
yhteydessä järjestäjään, Kai Haraholma p. 0400 456 854 / kai.haraholma@gmail.com ,
viimeistään ke 28.9.2016. Huoltoalueelle pääsee vain numeroidulla huoltolapulla. Huoltoauton
kyltti löytyy liitteenä.
HUOLTO
Reitillä huoltaminen on sallittu pois lukien tiekirjaan ja karttaan merkityt huoltokieltoalueet.
Tauolla huoltaminen on sallittu.
TANKKAUS
Tankkaaminen on sallittu vain tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla.
Lähtö-tankkaus 1, n.47 km siirtymää / n. 8 km EK:ta
Tankkaus 1- tankkaus 2, n.46 km siirtymää / n. 32 km EK:ta
Tankkaus 2- maali, n. 58 km siirtymää / n. 24 km EK:ta
Ensisijainen tankkauspaikka on Neste Tuulos, jonka mukaan kilometrit on ohessa
ilmoitettu.
KILPAILUN MAALI
Kilpailun maali on kilpailukeskuksessa, Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola. Kilpailun
maalissa ei ole Parc Fermè:tä.
VASTALAUSE
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa
kohtaan kilpailun aikana, tulee tehdä puhelimitse järjestäjän ilmoittamaan puhelinnumeroon
040 371 8969 (numero löytyy myös tiekirjasta), ennen vastalauseen kohteena olevan auton
saapumista kilpailukeskuksen maali AT:lle. Tämän jälkeen tekniikan edustajat ottavat ko.
kilpailijan auton valvontaansa. Kilpailun järjestäjän tulee todentaa vastalauseentekijän
henkilöllisyys. Jokainen kilpailunaikainen auton tekniikkaa koskeva vastalause tulee tehdä
kirjallisena viimeistään heti maali AT:lle saavuttua.

TULOKSET
Tulospalvelu yrityksenä Ajaksi-tulospalvelu. Tulokset löytyvät kilpailun jälkeen Ajaksi:n
kotisivuilta www.ajaksi.fi, josta löytyy myös kilpailunaikainen liveseuranta.
Tulokset löytyvät myös KITI-kisapalvelusta. Kilpailun tulokset ovat esillä kilpailukeskuksen
virallisella ilmoitustaululla.
PALKINTOJENJAKO
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun ilmoitustaululla.
Kilpailussa jaetaan palkinnot molemmille ohjaajille luokittain ja F-rallisarjan yleiskilpailujen
(Yleinen, A-juniorit, B-juniorit, Seniorit) kolmelle nopeimmalle. Palkinnot jaetaan
kilpailukeskuksessa tulosten tultua hyväksytyksi.
MUUTA
Kilpailukeskuksesta löytyy ravintolapalvelut, Messilä, Messiläntie 308, 15980 Hollola.

TERVETULOA SALPAUSSELKÄRALLIIN!
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