Tervetuloa Pohjanmaa Ralliin!

Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 154 kilpailijaa.

KILPAILUTOIMISTO JA VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
LAUANTAI 2.9.2017
klo 6.30 -24.00

Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki

SUNNUNTAI 3.9.2017
klo 7.00 – kilpailunloppuun

Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki

SAAPUMINEN SEINÄJOELLE
Pääteiden varsilta on opasteet kilpailukeskukseen ja traileriparkkiin.
Kuljetuskaluston tuonti kilpailukeskusten piha-alueille on ehdottomasti kielletty. Traileriparkki sijaitsee
Kilpailukeskuksen läheisyydessä, Huhtalantie 58, 60200 Seinäjoki (kartta kitissä)
•

OHJELMA
14.7.2017

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

22.8.2017
klo 23.59
24.8.2017

Ilmoittautumisaika päättyy.
Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan Kiti-järjestelmässä.

2.9.2017
klo 7.00-

ilmoittautuminen ja kilpailumateriaalin jako nuottiluokille . aikakortti 1 jaetaan aikaisintaan tuntia enne
omaa lähtöaikaa kilpailutoimistosta

klo 7.00 –
17.00

Ennakkotutustuminen kilpailijaohjeessa julkaistavan tarkemman aikataulun mukaisesti.

klo13.00-

Ilmoittautuminen muut luokat. kilpailumateriaalin jako aikaisintaan tuntia ennen omaa lähtöaikaa
kilpailutoimistosta

klo 14.00

Lehdistökeskus avataan, Hotelli Sorsanpesä.

klo 13,00

Turvallisuustarkastus alkaa, Maakunnan Auto Kuortaneentie 42. 60510 Seinäjoki

klo 16.00

Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan ilmoitustaululla (Hotelli Sorsanpesä) kilpailutoimistossa ja
ositteessa www.ajaksi.fi listaa täydennetään 30 min välein

klo 17.01

Kilpailun osan 1 lähtö, Hotelli Sorsanpesä.

klo n. 20.30

Yö tauko / Parc Ferme

3.9.2017
klo 7.30

Osan 2 lähtöluettelo julkaistaan ilmoitustaululla (Hotelli Sorsanpesä) ja osoitteessa www.ajaksi.fi.
Kilpailijat saavat mennä Parc Ferme alueelle 15 min ennen omaa lähtöaikaa.

klo 7.00

Kilpailutoimisto ja klo 8.00 lehdistökeskus avataan, Hotelli Sorsanpesä

klo 9.01

Kilpailun osan 2 lähtö, Hotelli Sorsanpesä

klo n. 14.00

Kilpailun maali

klo n. 15.00

Tulosten julkaiseminen luokkien 1-25 klo15.00 ja luokkien 26-34 klo16.00

klo n. 15.30

Palkintojenjako luokkien 1-25 klo 15.30 ja luokkien 26-34 16.30

ILMOITTAUTUMINEN, KILPAILU- JA ENNAKKOTUTUSTUMISMATERIAALIN JAKO
Ilmoittautuminen, asiapapereiden tarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako luokkien 18-22 ja 26-28
osalta tapahtuu lauantaina 2.9. klo 7.00 – Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistossa.
Ilmoittautuminen ja asiapapereiden tarkastus luokkien 1-17,23-25 ja 29-34 osalta tapahtuu lauantaina 2.9.
klo 13.00- Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistossa.
Ilmoittautuessa tarkastetaan:
•

1-ohjaajan ajokortti ja 2-ohjaajan henkilöllisyystodistus

•

auton asiapaperit (rekisteriote/siirtolupa, katsastuskortti/luokkakohtainen passi)

•

ilmoittajalisenssi (tarvittaessa)

•

osanottomaksukuitti (tarvittaessa)

•

voimassa oleva liikennevakuutustodistus

Muista ottaa ilmoittautumiseen mukaan kuuluttajatieto- ja kilpailupäivän yhteystietolomakkeet.
Mikäli kilpailijaparin ilmoittautumiseen tulee muutoksia (ohjaaja, ilmoittaja tai auto vaihtuu), täyttäkää
valmiiksi muutostietolomake, joka löytyy tämän kilpailijaohjeen liitteenä. Muutokset tulee mieluiten
ilmoittaa etukäteen sähköpostilla kilpailusihteerille eija.killinen@netikka.fi
Kilpailijoille jaettava materiaali
•
•
•
•
•
•
•

tiekirja 1 kpl
reittikartta 2 kpl
tutustumisauton numerotunnus 2 kpl (luokat 18-22, 26-28)
huoltoautotunnus 1 kpl
kilpailunumerot 2 kpl
tuulilasitarra, jossa mainos Classic Motorshow (luokat 1-29)
aikakortti 1

Kilpailijoilta kerätään ilmoittautumisen yhteydessä:
•
•
•

täytetty kilpailupäivän yhteystietolomake
täytetty kuuluttajatietolomake
kuittaus ilmoittautumisesta ja luovutetusta materiaalista

ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Luokkien 18-22 ja 26-28 kilpailijoilla on ennakkotutustumismahdollisuus lauantaina 2.9.2017 seuraavan
aikataulun puitteissa
EK:t 1-4 klo 7:00 -14:30
EK:t 5-8 klo 7.00-17:00
Tutustumisautoon tulee kiinnittää järjestäjän antamat kaksi numerotunnusta, toinen tuulilasin yläreunaan
keskelle ja toinen apukuljettajan puoleisen takasivulasiin. Numeroiden tulee olla selkeästi havaittavissa
koko ennakkotutustumisen ajan.
Ennakkotutustumisautossa saa olla ennakkotutustumisen aikana vain ennakkotutustumiseen oikeutettu
kilpailijapari.
Ennakkotutustumisen aikana erikoiskokeilla on valmiina paikoillaan KAIKKI tiekirjaan merkityt merkit
seuraavasti:
•
•

kääntymismerkit, viesti- ja väliturvapisteiden yms. merkit ovat ennakkomerkkeineen oikeilla
paikoillaan mitattuna ja merkattuina varsinaisilla merkeillä
AT-, lähtö- ja maali- ja stop-merkit ovat oikeilla paikoillaan merkittynä tilapäisillä merkeillä

Erikoiskokeilla on tutustumisen aikana 80 km/h nopeusrajoitus, ellei liikennemerkein tai järjestäjän
asettamin merkein ole toisin ilmoitettu. Kilpailijoiden tulee liikkua reitillä muuta liikennettä vaarantamatta
ja ottaa huomioon reitin varren asukkaat. Järjestäjä kieltää ajosuuntaa vasten ajon kilpailijoilta, joiden tulee
kuitenkin huomioida, että muut tienkäyttäjät, myös järjestäjän edustajat, liikkuvat reitillä ajosuuntaa
vasten.
Poliisi ja kilpailunjärjestäjä valvovat liikennettä myös tutustumisaikana erikoiskokeilla ja siirtymillä, erityistä
huomiota kiinnitetään nopeuksiin ja ajotapaan. Järjestäjäntunnuksin varustettujen toimitsijoiden
pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden epäämisen uhalla. Kilpailija on itse vastuussa
tutustumisaikana aiheuttamistaan vahingoista.

TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvallisuustarkastus suoritetaan Maakunnan Auton tiloissa 2.9. seuraavan aikataulun mukaisesti
Kello

Numerot

14:00-14.30
15:01-15.30
15:31- 16.00
16:01-16.30
16.31-17.00
17:01-17.30
17.31-18.00

401 - 420
1 - 25
26-50
51 - 75
76 - 100
101 -125
126-150

Yli 10 minuutin myöhästyminen turvallisuustarkastuksesta johtaa lähtöoikeuden epäämiseen.
Turvallisuustarkastus päättyy klo 18.10

KILPAILUN LÄHTÖ
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan Hotelli Sorsanpesän ilmoitustaululla ja osoitteessa www.ajaksi.fi klo
16.00 ja täydennetään 30 minuutin välein. Yli 10 minuutin myöhästyminen kilpailun lähdöstä johtaa
lähtöoikeuden epäämiseen.
TASANOPEUSluokan (23) osalta ensimmäinen kilpailija lähtee reitille klo 16:01 ja muiden luokkien osalta klo
17:01.
Tasanopeusluokan kilpailijat lähetetään 1 minuutin välein ja muiden luokkien kilpailijat 1 minuutin välein.

KILPAILUN KULKU
Kilpailun osa 1
Kilpailijat saavat aikakorttinsa aikaisintaan tuntia ennen omaa lähtöaikaa
kilpailutoimistosta (Hotelli Sorsanpesä). Lähtö tapahtuu klo 17.01 (tasanopeus 16.01)
Hotelli Sorsanpesältä, 1 minuutin välein.

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailunosan 1 tai hänen lähtöoikeutensa kilpailunjohtajan
päätöksellä evätään, on kilpailijalla mahdollisuus korjata autoon tullut tekninen vika tai
katsastajien antama korjausmääräyksen kohde ja osallistua kilpailunosalle 2.
Kilpailijan pitää ilmoittaa kirjallisesti 2.9.2017 klo 23.00 mennessä kilpailutoimistoon
halukkuutensa jatkaa kilpailua.
Keskeyttäneen kilpailijan, joka jatkaa kilpailua, kilpa-auto katsastetaan AT:n 4 D (parc
ferme ulos) tuntumassa 20 minuuttia ennen kilpailijan osan 2 lähtöaikaa. Vain tässä
katsastuksessa hyväksytyille autoille myönnetään lähtöoikeus kilpailunosalle 2.

Suoritusajaksi ajamattomalle ek:lle kilpailijalle annetaan luokkansa nopein aika + 5 min.
Mikäli kilpailija keskeyttää lauantaina viimeisen ek:n jälkeen, tuomitaan kilpailijalle viiden
minuutin aikarangaistus.

Yötauko – Parc Ferme
Kilpailussa on käytössä yötauon Parc Ferme- alue, joka sijaitsee osoitteessa Törnäväntie 26,
60200 Seinäjoki.
Tämä ei koske keskeyttäneitä tai niitä joiden lähtöoikeus on lauantaille evätty, mutta
jatkavat kilpailun osalle 2.

Kilpailun osa 2
Osan 2 lähtöjärjestys on osan 1 mukainen myös keskeyttäneiden ja kilpailua jatkavien
osalta. Aikakortti osalle 2 annetaan kilpailijoille kilpailutoimistosta sunnuntaina 3.9.2017
alkaen klo 8.00
Osan 2 lähtöajat julkaistaan ilmoitustaululla (Hotelli Sorsanpesä) ja osoitteessa
www.ajaksi.fi sunnuntaina 3.9. klo 7:30. Ensimmäisen kilpailijan lähtöaika on klo 9:01
(tasanopeus 8:01), ensimmäinen auto AT 4D klo 8.51 (tasanopeus 7:51). Parc fermeehin voi
saapua noutamaan autoa, 15 minuuttia ennen AT 4D :n ihanneaikaa.
Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen,
kilpailunjohtajan päätöksellä.

HUOLTAMINEN ja TANKKAAMINEN
Kilpailussa on huoltaminen sallittua ek:ien 2 ja 4 jälkeen huoltoalueella osoitteessa Lahdentie 9-11, 61400
Ylistaro ja sunnuntaina park fermen AT4D jälkeen 10min johon sisältyy siirtymäaika AT4E:lle, sekä ek:iden 6
ja 7 jälkeen osoitteessa: Tampereentie 1030, 66460 Haapala (Laihian Ylipään NS). Erikoiskokeen 6 jälkeen
on kokoomatauko huoltoalueella. Erikoiskoe 8 jälkeisellä siirtymällä on osittain huoltovapaata aluetta
(merkittynä tiekirjaan).
Reitin varrella on tiekirjaan merkityt huoltoasemat, joilla tankkaaminen suoritetaan huoltoaseman
mittareista. E85 ja racing-bensiiniä käyttävät sekä 2-tahtiset autot saavat tankkaavat omista kanistereistaan
avustajaa käyttäen tiekirjaan merkityllä huoltoasemalla ja ennen kokoomataukoa merkityllä
tankkausalueella.

Tankkausetäisyydet

siirtymä km

erikoiskoe km

Lähtö-tankkaus1

27.71 km

15.04 km

tankkaus1-tankkaus2

26.06 km

24.63 km

tankkaus2-tankkaus3

60.98 km

tankkaus3-tankkaus4

20.81 km

7.55 km

tankkaus4-tankkaus5

9.36 km

9.64 km

tankkaus5-tankkaus6

60.00km

20.51 km

tankkaus6- maali

33,72km

FIA-, 2T- ja E85- polttoainetta käyttävien tankkausetäisyydet

siirtymä km

erikoiskoe km

Lähtö – tankkaus 1

27,71km

15.04 km

tankkaus1-tankkaus2

26.06 km

24.63km

tankkaus2-tankkaus3

60.98 km

tankkaus3-tankkaus4

23,76 km

17,19 km

tankkaus4-tankkaus5

60.00 km

20.51km

tankkaus5-maali

33,72km

KESKEYTTÄMINEN
Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun, on siitä välittömästi ilmoitettava tuloslaskentaan puh 0400 893939.
Kirjallinen keskeytysilmoitus on puhelusta huolimatta toimitettava erikoiskokeen lähtöön, maaliin,
viestipisteeseen tai purkuautoon.

KILPAILUN MAALI ja PARC FERME
Kilpailun maali sijaitsee Hotelli Sorsanpesällä. Maalin jälkeen millään luokalla ei ole Parc Fermeä, vaan
vastalauseet autoja vastaan on tehtävä ennen ko. auton maaliin saapumista. Vastalauseet on ilmoitettava
soittamalla numeroon 050-5287278
Kilpailunjohdon päätöksellä voidaan jotkut autot määrätä loppukatsastukseen. Tästä ilmoitetaan ao.
kilpailijalle viimeistään kilpailun maalissa, josta kilpailijan on siirryttävä ohjatusti loppukatsastuspaikalle.

TULOKSET
Tuloksia vastaan tulee vastalause tehdä 15 minuutin kuluessa ehdollisten tulosten julkaisemisesta

Tulokset julkaistaan luokittain
Luokat 1- 25 klo n, 15.00
Luokat 26-34 klo n. 16.00

PALKINTOJENJAKO

Palkintojenjako on Hotelli Sorsanpesän sisätiloissa (opasteet ja karttaliite) luokkien 1-25 osalta klo n. 15.30
ja luokkien 26-24 osalta klo n.16.30. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee olla läsnä palkintojenjaossa,
luvan poissaololle voi myöntää vain kilpailunjohtaja.

Pesu- ja pukeutumistilat sijaitsevat kilpailukeskuksena toimivassa Hotelli Sorsanpesässä, Törnäväntie 27,
60200 Seinäjoki.

YHTEYSTIETOJA
Kilpailun sihteeri/ kilpailutoimisto
Kilpailunjohtaja
Reittijohtaja
Turvallisuusjohtaja
Katsastuspäällikkö
Kilpailijoiden yhdyshenkilö

Eija Killinen
eija.killinen@netikka.fi
Erkki Hemminki
Mika Virtanen
Juha Hautala
Seppo Knookala
Teemu Mäkinen

050-3027740
050-5287278
0400 865316
044 2527155
044 0102312
0400-523030

Hotelli Sorsanpesältä on tarjolla edullista rallimajoitusta, tiedustelut suoraan hotellilta puh.020 741 8181,
lisätietoa mm. hinnoista löytyy netistä.

TERVETULOA!

