KILPAILIJAOHJE AUTOPIRTTI-RALLI

KILPAILUNJOHTAJAN PUHEENVUORO
Arvoisa Autopirtti-Rallin osanottaja,
tervetuloa mukaan Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin Urheiluautoilijoiden järjestämään AutopirttiRalliin, pandojen ja lumisten maisemien Ähtäriin. Tämä ralli on Historic Rally Trophyn, Xtreme Rallyn,
Aircooled.fi VW Rally Serien ja HTRS:n osakilpailu.
Olemme pyrkineet viemään reitin uusille, ennen ajamattomille teille ja muutenkin tekemään kilpailusta
mahdollisimman mielekkään.
Kilpailukeskuksena toimii Autopirtti, jossa ralliravintola palvelee koko kilpailupäivän ajan niin kuljettajia
kuin huoltojoukkojakin.
Tutustu tähän kilpailijaohjeeseen huolellisesti. Olemme koonneet tähän kilpailupäivän kulkua
helpottavia tietoja ja ohjeita.
Tervetuloa rehtiin kisaan!
Asko Sairanen
kilpailunjohtaja

KILPAILUPÄIVIEN OHJELMA
2.2.2018
9.2.2018
klo 11.00
klo 11.00
klo 11.00
klo 18.00
10.2.2018
klo 8.00
klo 8.00
klo 10.00
klo 10.30
klo 11.01
klo 12.01
n. klo 14
n. klo 15.30
n. klo 16.00
klo 16.22
n. klo 18.20
n. klo 18.50
n. klo 19.30
n. klo 20.00

Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan Kiti-palvelussa
Kilpailutoimisto avataan, Autopirtti, Miilutie 2
Paperitarkastus sekä ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa (luokat 18–22 ja 26–28)
Ennakkotutustuminen alkaa
Ennakkotutustuminen päättyy

Kilpailutoimisto avataan, Autopirtti, Miilutie 2
Paperitarkastus, materiaalin jako alkaa
Turvallisuustarkastus alkaa
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan Ajaksi.fi, täydennetään 30 min välein
Kilpailun lähtö, tasanopeusluokka
Kilpailun lähtö, Autopirtti
Kilpailun tauko
Kilpailun maali, tasanopeusluokat, Autopirtti
Palkintojenjako, luokat 23-24
Kilpailun maali
Tulosten julkaiseminen, luokat 1-22, 25-26
Palkintojenjako, luokat 1-22, 25-26
Tulosten julkaiseminen, luokat 27-32
Palkintojenjako, luokat 27-32

KILPAILUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT
AUTOPIRTTI, Miilutie 2, Ähtäri
pe 9.2. klo 11 - 18
la 10.2. klo 8 - palkintojenjaon päättymiseen
puh. 040 5073601/Johanna Kivimäki
jonna.ralli@gmail.com
PRESSITOIMISTO, Miilutie 2 Vesa Rauhala puh. 0400 868029
YHTEYSTIETOJA
Kilpailunjohtaja Asko Sairanen puh. 0400 668511
Reittijohtaja Jari Valtaala puh. 0400 765952
Turvallisuusjohtaja Mikko Myllymäki puh. 040 7707437
Sihteeri Johanna Kivimäki puh. 040 5073601
KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ Teemu Tikkaoja puh. 040 5007492
Keskeytysilmoitukset puhelimitse kilpailijoiden yhdyshenkilölle.

KULJETUSKALUSTO, TRAILERIT JA AJOLUVAT
Aja ensin traileriparkkiin, osoite Mestarintie 3, jossa tapahtuu kaluston purku.
Isoa kuljetus/huoltoautoa ja yhteistä
huoltoa koskevissa asioissa, ota ennakkoon yhteyttä varikkopäällikkö Kimmo Hautalaan puh. 0400 900962.

ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS luokat 18–22 ja 26–28
Kilpailijoiden asiapapereiden tarkastus suoritetaan perjantaina 9.2.2018 kello 11.00 alkaen kilpailutoimistossa
Autopirtillä, osoitteessa Miilutie 2, Ähtäri. Palauta ilmoittautumisen yhteydessä myös oheiset huollon
yhteystietolomake sekä kuuluttajatietolomake, valmiiksi täytettyinä 
Paperitarkastukseen:
 Ajokortit, kuvallinen henkilötodistus
 Katsastuskortti / http-passi, luokitustodistus
 Siirtolupa / rekisteriote (vakuutustodistus)
 Ennakkotutustumistietolomake (liitteenä Kitissä)
 Huollon yhteystietolomake
 Kuuluttajatietolomake
Ilmoittautumisen yhteydessä em. paperitarkastuksessa jaettava kilpailumateriaali:
 Ovinumerot 2 kpl
 Katsastuspöytäkirja 1 kpl
 Tiekirja
 Reittikartta 2 kpl
 Huoltoautotunnus
Lauantaiaamuna klo 8 alkaen kilpailutoimistossa jaettava materiaali
 Transponderi
Ennen omaa lähtöaikaa kilpailun lähdössä jaettava materiaali
 Aikakortti
ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS luokat 1-17, 23–25, 29–32
Kilpailijoiden asiapapereiden tarkastus suoritetaan lauantaina 10.2.2018 kello 08.00 alkaen kilpailutoimistossa
Autopirtillä, osoitteessa Miilutie 2, Ähtäri. Palauta ilmoittautumisen yhteydessä myös oheiset huollon
yhteystietolomake sekä kuuluttajatietolomake valmiiksi etukäteen täytettyinä 
Paperitarkastukseen:
 Ajokortit, kuvallinen henkilötodistus
 Katsastuskortti / H-passi, luokitustodistus
 Siirtolupa / rekisteriote (vakuutustodistus)
 Huollon yhteystietolomake
 Kuuluttajatietolomake
Ilmoittautumisen yhteydessä em. paperitarkastuksessa jaettava kilpailumateriaali:
• Ovinumerot 2 kpl
• Katsastuspöytäkirja 1 kpl
• Huoltoautotunnus
Tunti ennen omaa lähtöaikaa jaettava materiaali kilpailukeskuksessa:
• Tiekirja jossa reittikartta
• Reittikartta 2 kpl
• Transponderi
Ennen omaa lähtöaikaa jaettava materiaali kilpailun lähdössä


Aikakortti

TURVALLISUUSTARKASTUS

Kilpa-autojen katsastus tapahtuu lauantaina 10.2.2018 alla olevan aikataulun mukaisesti, osoitteessa Inhantie 36.
Paikka löytyy liitteenä olevasta kartasta.
Katsastuspäällikkö Mikko Nikkari puh. 040 9684648
Katsastukseen tultaessa on kilpailunumeroiden oltava kiinnitettynä.
HUOM! Katsastukseen ainoastaan siirtopyörillä, ei piikkipyörillä.
Katsastuksessa tarkastetaan myös kuljettajien henkilökohtaiset turvallisuusvarusteet.
Huolehdithan siitä, että autonne, varusteenne ja paperinne ovat kaikki sääntöjenmukaisessa kunnossa.
Tasanopeusluokkien autot katsastetaan lähtö-at:n jonossa Autopirtillä, osoitteessa Miilutie 2.
KATSASTUSAIKATAULU:
klo 10.00-10.30 numerot
klo 10.30-11.00 numerot
klo 11.00-11.30 numerot
klo 11.30-12.00 numerot
klo 12.00-12.30 numerot
klo 12.30-13.00 numerot

1-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-135

AIKAKORTTI, KILPAILUN LÄHTÖ JA REITTI
Kilpailijapari saa kilpailun aikakorttinsa kilpailun lähtö-at:lta Autopirtillä.
Kilpailun lähtö tapahtuu Autopirtiltä. Lähdössä ei ole parc fermé-aluetta. Lähtöön oikeutettujen luettelo ja
lähtöajat on nähtävillä kilpailukeskuksessa ja Ajaksi.fi.
Kilpailureitin kokonaispituus on 148,32 km sisältäen 5 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 67,11 km.
Huolto on ek:n 1 ja 3 jälkeen. Tankkausmahdollisuus on kilpailun lähdön jälkeen sekä huoltoon tultaessa tai sieltä
lähtiessä.

HUOLTAMINEN
Huoltoalueelle pääsee vain huoltoauto-tunnuksella varustettu yksi huoltoauto/kilpailijapari. Tunnuksen saat
ilmoittautuessa. Huoltaminen on sallittu ainoastaan keskitetyllä huoltoalueella.
Huoltoalueella on kilpa-auton alla oltava aina nesteitä läpäisemätön koko auton kokoinen suojapeite.
Ympäristöviranomaisten määräyksestä myös huoltoauton alla tulee käyttää vastaavaa suojapeitettä, joka on
vähintään auton moottoritilan kokoinen (n. 2x3 m). Jokaisessa huoltoautossa on oltava sammutin (vähintään
6kg) ja öljynimeytysmatto käyttövalmiina.
Huoltoalueella on voimassa nopeusrajoitus 20km/h.
Siistitithän oman huoltoalueesi kilpailun jälkeen, kiitos 

TANKKAUS
Tankkaus reitillä on sallittu tiekirjassa mainittujen huoltoasemien polttoainemittareista kilpailun lähdön jälkeen
sekä huoltoon tultaessa tai sieltä lähtiessä.
Poikkeuksena sääntöjen mukaista kilpapolttoainetta käyttävät ja 2-tahtimoottoriset autot voidaan tankata
erillisestä astiasta pumppaamalla tai kaatamalla polttoaineseos auton tankkiin. Tankkaus on suoritettava
järjestäjän osoittamassa paikassa lähellä huoltoaluetta. Muut huoltotoimenpiteet on tankkaustapahtuman
yhteydessä kielletty.
MAALI, VASTALAUSEET JA JÄLKIKATSASTUS
Kilpailun maali-at sijaitsee kilpailukeskuksessa Autopirtillä.
Vastalause koskien kilpailijan auton tekniikkaa on tehtävä puhelimitse kilpailunjohtaja Asko Sairaselle puh.
0400 668511 ennen vastalauseen kohteena olevan auton saapumista kilpailun maali-AT:lle.
Jälkikatsastukseen valitut kilpailijat ohjataan maaliin saapumisen jälkeen sivuun, josta heidät saatetaan
jälkikatsastuspaikalle.
PALKINTOJENJAKO
Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa kilpailupäivän ohjeellisen aikataulun mukaisesti. Palkittavien määrä
ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla sekä kilpailutoimistossa. Luokittain jaettavat palkinnot ovat
esine- ja muistopalkintoja. Pakottavasta syystä poissaoloon antaa kilpailunjohtaja.

TERVETULOA!
Alavuden Ua ry, Kuortaneen Ua ry ja Ähtärin Ua ry

