KILPAILUKUTSU
INVITATION

NEZ/CUP UFAK-Lenkki UFAK-Länken

Autosuunnistuksen Pohjois-Euroopan
NEZ-mestaruussarjan 4. osakilpailu ja (B) CUP sarjan osakilpailu
lauantaina 02.09.2017
NEZ 4. round
saturday 02.09.2017

UFAK-Lenkki UFAK-Länken
02.09.2017

KILPAILUKUTSU
INVITATION
UFAK-Lenkki UFAK-Länken AS 02.09.2017
Ungdomsföreningarnas automobilklubb invites all Auto Navigators from FIA’s North European
Zone to participate in the Auto Navigation Finnish NEZ event on Saturday 02nd of september 2017.
The event is driven with AKK-motorsport ry permission xx/AS/17.
Ungdomsföreningarnas automobilklubb kutsuu kaikkia autosuunnistuksen harrastajia
järjestämäänsä autosuunnistuksen NEZ- sekä (B) Cup osakilpailuun. UFAK-Lenkki UFAK-Länken
ajetaan lauantaina 02.09.2017. Kilpailu järjestetään AKK-Motorsport ry:n luvalla xx/AS/17.
Chairman of the jury/tuomariston pj
Terrain observer/maastovalvoja
Steward (Jury)/tuomari
Steward (Jury)/tuomari

Jyri Kaisla
Marko Lassila
Ari-Pekka Eurén
Folke Ringberg

Hyvinkää
Hämeenlinna
Orimattila
Sweden

Race manager/kilpailunjohtaja
Race manager/kilpailunjohtaja

Rolf Felin
Pasi Kekkonen

Secretaries/sihteerit

Virpi Hokka, Jaana Laulumaa

Route clerk/ratamestari
Route clerk/ratamestari
Route clerk/ratamestari
Route clerk/ratamestari
Route clerk/ratamestari
Route clerk/ratamestari

Andrei Kruger
Erkki Laakso
Timo Leppäkorpi
Matti Muttilainen
Egil Sundberg
Stefan Åstrand

Result calculation/tuloslaskenta
Scrutineering/katsastus

Åke Mether
Juha Nurminen

Public relations/tiedotus

Bengt Ölander

+358 (0)50 5607224

Contact person for foreign competitors Bengt Ölander

+358 (0)50 5607224

+358 (0)50 5695512

Competition office/kilpailutoimisto

Bengt Ölander, Masalantie 626,
FI-02440 Luoma, Finland
ufak@kolumbus.fi
02.09.2017 from 12.00 on at the starting place.

Registration foreign competitors

Electronically at http://autosuunnistus.net/kilpailut/nez =>
NEZ registration
Deadline is 24.8. at 23:59.1)
Registration after deadline is not possible!
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Valid registration can be checked from KITI-system
https://akk.autourheilu.fi/Public/Kiti/Competition/Competition
Open.aspx?id=6070

Ilmoittautuminen

Torstaihin 24.8. kello 23:59 mennessä KITI-kisapalveluun.
NEZ-luokkiin sekä (B) Cup luokkaan, ei voi jälki-ilmoittautua.
1)

Note!/Huomaa!

Registrations are transferred manually to the official KITIsystem by the organizer. Thus there will be delay between the
registration and the visibility in KITI.
2)
Beginner’s Cup drivers are automatically included in NEZ
foreigner’s class. Beginner’s Cupiin osallistujat ilmoittautuvat
Beginner’s Cup -luokkaan KITIssä. Kilpailija lasketaan
automaattisesti mukaan myös NEZ suomalaiset -luokkaan.

Classes and fees/
kilpailuluokat ja -maksut

NEZ foreigners (NEZ U)
NEZ suomalaiset (NEZ FIN)
NEZ Beginner’s Cup (only cup)2)
National/Kansallinen MA
National (B) Cup

100 €
100 €
100 €
70 €
70 €

Approx race ideal time/reitti

NEZ 4 h, NEZ Beginner’s Cup 3 h, MA 4 h, (B)Cup 3,5 h,

Route definition/reitinmäärittely

According to the valid Finnish regulations.
Sääntökirjan sallimat reitinmäärittelytavat.

Maps/kartat

According to the valid Finnish regulations.
All the maps from the organizer.
Sääntökirjan sallimat. Kaikki kartat järjestäjältä.

Time control/EMIT

Both manned and unmanned emit time controls are used in the
race. Emit regulations can be found in
http://www.autosuunnistus.net/images/Ohjeet/
kilpailunjärjestäjille/EMIT_regulations.pdf
Kilpailussa käytetään sekä miehitettyjä että EMITaikatarkastusasemia.

Competition center/kilpailukeskus

Competition center (trailers, starting place, results, catering
service, price giving) will be Messilä Maailma, Messiläntie
308, 15980 Messilä. (10 km west from Lahti)
Kilpailukeskus (trailerit, lähtö, maali, tuloslaskenta ja
ravintola) Messilä Maailma, Messiläntie 308, 15980 Messilä.

Start list/lähtöluettelo

Start list will be published 29.8. in KITI-system
https://akk.autourheilu.fi/Public/
Start list is also available in NEZ-pages
http://www.saunalahti.fi/mamia1/nez/.
and www.kolumbus.fi/ufak
Lähtöluettelo julkaistaan KITI-kisapalvelussa 29.8. ja myös
NEZ-sarjan sivuilla http://www.saunalahti.fi/mamia1/nez/
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sekä www.kolumbus.fi/ufak

Scrutineering/katsastus
Prizes/palkinnot

Latest 30 min before starting time at the starting place.
Lähtöpaikalla viimeistään 30 min ennen lähtöaikaa.
Prize giving ceremony will be held as soon as the results are
official. Prizes are practical and or recollection items.
Palkinnot ovat käyttö- ja/tai muistoesineitä.

Organiser reserves the rights to cancel, modify or suspend the competition or part of it in case of the
circumstances. Competitors participate in the competition at their own risk.
Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa, siirtää, peruuttaa tai keskeyttää kilpailun olosuhteiden niin vaatiessa.
Osanotto kilpailuun tapahtuu kilpailijan omalla vastuulla, eikä järjestäjä ota vastuuta kilpailijan toiminnasta
kilpailun aikana.

Accommodation/majoitus
Messilä Maailma Oy
15980 Messilä, FINLAND
Tel. + 358 3 860 11
email: messila@messila.fi
website: www.messila.fi
Please mention code: NEZ when ordering
Mainitse varatessa NEZ kilpailu.

- room for one person / yhden hengen huone

100 € / night / vrk

- room for two persons / kahden hengen huone

110 € / night / vrk

- extra bed / lisävuode

30 € / night / vrk

- Storehouse cabin / Aittamökki

140 € / night / vrk / 1-3 persons/henkilöä

- extra bed / lisävuode

30 € / night / vrk

Breakfast is included in hotel room and cabin prices. / Huoneen sekä aittamökin hintaan sisältyy aamiainen.
- Log cottage / Hirsimökki
- Breakfast not included, invoiced separately /
Aamiainen erillisveloituksella

250 € / night / vrk / 1-6 persons/henkilöä
10 € / person / henkilö
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Sauna and swimming possibility at the hotel, 10 € / person for approx 1,5 hours. Minimum charge 100 €.
At your disposal are two saunas with dressing rooms, cool water swimming pool and lounge. Refreshments
are charged as per what has been ordered.
Sauna ja uinti hotellilla 10 € / hlö noin 1,5 tuntia. Minimiveloitus 100 euroa.
Käytössänne on kaksi saunaa pukuhuoneineen, viileävesi uima-allas ja oleskelutila. Mahdolliset virvokkeet
laskutamme kulutuksen mukaan.

Meals/ruokailut
In competition center: the cafeteria offers a variation of light meals.
Kilpailukeskuksessa on kahvio, missä on myynnissä pientä suolaista ja makeaa.
Mikäli haluatte syödä kisan jälkeen ilmoittakaa siitä ilmoitusajan puitteissa (henkilömäärä,
perjantain sekä lauantain ruokailu) sähköpostilla ufak@kolumbus.fi koska KITI´ssä tämä ei ole
mahdollista. Ruokailu maksaa 12€ /henkilö ja maksetaan lähtöpaikalla ilmoittautuessanne.
Do you want to eat after the race ? Please send information to email ufak@kolumbus.fi, for how many
persons. You can also send the information about the Friday completion.

