MaaMurrit SM-RALLISPRINT

Kilpailija Info

31.1.2017

Kuopion Urheiluautoilijat ry & Leppävirta Racing Team ry
Tervetuloa Kuopion Sotkanniemeen ajamaan rallisprinttiä
On erittäin tärkeää, että jokainen noudattaa järjestäjän ohjeita tarkasti tullessaan kilpailupaikalle. Kulkureitit voivat ajoittain
ruuhkautua, mutta koetetaan saada maltilla kalusto oikeille paikoille kerralla.
Kilpailureitti on perinteinen rallissa käytetty tie ja sen kestävyyttä on pyritty parantamaan vähän käytetyltä osuudelta jäädyttämällä.

 Kilpailun ohjeellinen aikataulu
klo 06.30
klo 07.30
klo 07.30
klo 08.00
klo 08.00
klo 10.00
klo 10.15
klo 10.15
klo 10.45
klo 11.30
noin klo 13.15
klo 13.30-13.45
noin klo 16.00

Varikot avataan
Kilpailutoimisto avataan
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa
Esikatsastus alkaa, kiertävä katsastus ja vapaaehtoinen punnitus merkityllä paikalla
Rataan tutustuminen alkaa
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako päättyy, Tie suljetaan yleiselä liikenteeltä, Etuautojen kokous
Tuomariston Kokous
Katsastus päättyy
Ohjaajakokous, Varikolla
Kilpailun lähtö Yleinen luokka auto nro 1 lähtee
Tauko 30 min viimeisen auton lähdöstä, aikataulun venyessä 1. kierroksella taukoa lyhennetään
Toinen kierros kun taukoon varattu 30 min kulunut
Palkintojen jako, heti vastalauseajan päättymisen jälkeen Varikolla Kilpailutoimiston läheisyydessä
Palkintojen jaon jälkeen Tuomariston kokous

 Virallinen ilmoitustaulu
Kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä 4.2.2017 klo 7.30 alkaen
KILPAILUTOIMISTO
LEHDISTÖKESKUS
Paikka
Varikolla, Maamurrit louhoksella
Paikka
Varikolla, Maamurrit louhoksella
Osoite
Pihlaisentie 105, 70870 Hiltulanlahti
Osoite
Pihlaisentie 105, 70870 Hiltulanlahti
Puhelin
0440 400 060
Puhelin
0400 672 685
Sähköposti tarja.tuononen@kuopionua.fi
Sähköposti
Henkilö
Tarja Tuononen
Henkilö
Jari Tuhkanen
Aukioloaika 07.30 – kilpailun päättyminen
Aukioloaika 8.00-kilpailun päättäminen
 Saapuminen kilpailupaikalle
Kilpailupaikka sijaitsee noin 20 km Kuopiosta etelään. Opastus teiltä 5 ja 5370. Varikolle pääsee vain yksi huolto- ja kilpa auto. Muut
autot ajetaan heti aamusta suoraan yleisöparkkiin – niille ei ole varattu tilaa varikolla. Kilpailijan mukana tulevat henkilöt samassa
ajoneuvossa pääsevät sisään ilman pääsymaksua. Huomioikaa, että varikot avataan 06.30. Ennen sitä varikoille ei pääse kuin
ilmoittamalla etukäteen Harri Korhoselle 0500 576 779.

 TOIMIHENKILÖT
Toimitsijat
Kilpailunjohtaja
Apulaiskilpailunjohtaja
Kilpailusihteeri
Turvallisuuspäällikkö
Ratamestari
Ratatuomareiden päällikkö
Tiedotus
Katsastuspäällikkö
Tuloslaskentapäällikkö
Kilpailijoiden yhdyshenkilö

nimi
Hannu Väänänen
Harri Korhonen
Tarja Tuononen
Heikki Reittu
Pasi Rissanen
Joni Räsänen
Arto Tossavainen
Reino Palm
Jari Tuhkanen
Juha Pirskanen
Juhani Varjonen
Merja Huovinen

puhelinnumero
040 721 5371
0500 576 779
044 040 0060
0400 745 771
0400 466 602
045 889 4450
0400 378 172
0400 482573
0400 672 685
046 5488 957
0400 666 543
040 7632 815

sähköpostiosoite
hannuvaananen@hotmail.fi
harri73@dnainternet.net
tarja.tuononen@kuopionua.fi
heikki.reittu@kuopionua.fi
Turvaukkeli@gmail.com
joni.rasanen@live.com
apetossavainen@gmail.com
reino.palm@hotmail.com
jari.tuhkanen@pp.inet.fi
juha.pirskanen@hotmail.com
jogi@netikka.fi
merja.huovinen@pp.inet.fi

 Iso huolto-auto tai yhteinen huolto
Ilmoitus isosta huoltoautosta tai yhteys huollosta Harri Korhoselle viimeistään 3.2.kello 21.00 0500 576 779 ,
harri73@dnainternet.net.
 Ohjaajakokous
Yleinen ohjaajakokous järjestetään varikolla, MaaMurrien louhoksella, kello 10.45 ja se on pakollinen kaikille.
Erillinen Nuorten luokan ohjaajakokous yleisen ohjaajakokouksen jälkeen samassa paikassa ja se on pakollinen kaikille
nuortenluokan kuljettajille huoltajineen.
 Kilpailuasiakirjojen tarkastus
Jos halutaan käyttää II-ohjaajaa, tulee myös hänen ilmoittautua kilpailutoimistossa. II-ohjaajalla tulee olla voimassa oleva
kilpailijalisenssi tai sitten hän lunastaa ilmoittautumisen yhteydessä tutustumislisenssin 25 €.
 Tankkaaminen
Kilpailuun tultaessa auton tulee olla tankattu. Omalla varikkopaikalla tankkaaminen on ehdottomasti kielletty. Autoilla, joilla ajetaan
useammassa luokassa sekä niille, joille tulee kilpailunjohdolta lupa uusintasuoritukseen, on tankkausmahdollisuus. Varikon
läheisyydessä on tankkausalue. Muista turvallisuus.
 Turvallisuus kilpailussa
Kilpailun lähdössä on ambulanssi ja pelastusryhmä. Alkusammutusvälineistöä on lähdössä, maalissa, varikolla ja
ratavalvontapisteissä. Kaadon tai rajun törmäyksen jälkeen käy hoitohenkilökunnan tarkastuksessa. Ambulanssi tulee tarvittaessa
tauolla ja Kilpailun päätyttyä Kilpailutoimiston läheisyyteen.
 Traileri parkit
Varikko alueella on useita parkkeeraus aluetta trailereille. Sujuvuuden kannalta on tärkeää toimia Toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti
saapuessa alueelle. Yhdelle parkki-alueelle trailerit viedään järjestäjän toimesta traktoreilla vetäen. Trailerit saa kaikista parkeista
pois huoltoautoilla. Toimitsijat jakavat huoltoautojen ja trailereiden mukaan tulijat eri parkkeeraus alueille.
 Muita erityismääräyksiä
Varikoilla erilliset Tupakointi pisteet, muualla varikolla tupakointi kielletty.
Kilpa- ja huoltoautojen alla oltava nesteitä läpäisemättömät suojat (koko auton kokoiset). Suojien puuttumista tullaan valvomaan ja
jos kilpailija ei huomautuksista (kaksi huomautusta) huolimatta laita autojensa alle suojia tullaan hänet poistamaan varikolta ja hänen
osallistumisensa kilpailuun eväämään.
Kilpailijat huolehtivat itse olevansa oikeaan aikaan lähdössä, lähtö noin 500m varikolta. Jos kilpailija myöhästyy oman luokkansa
mukaiselta lähtö ajalta evätään hänen osallistumisensa kyseiselle ajokierrokselle. Kilpailijoita pyydetään järjestäytymään hyvissä
ajoin lähtöön johtavalle tielle numerojärjestyksen mukaisesti.
 Muuta
Reitin pituuden vuoksi on puolessa välissä reittiin tutustujille Järjestäjän puolesta tarjolla ilmaista kahvia ja lämmintä mehua ym!!

