KILPAILUN AIKATAULU
Perjantai 6.7.2018
09.00
Kilpailutoimisto avataan, Cafe Misako, Hevostie 2 Orimattila.
Paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa
luokkien 18-22 ja 25-28 kilpailijoille.
10.00
Ennakkotutustuminen alkaa
11.00
Kilpailutoimisto suljetaan (Cafe Misako)
18.00
Ennakkotutustuminen päättyy
Lauantai 7.7.2018
07.30
Kilpailutoimisto avataan, Yhteiskoulu, Koulutie 17, Orimattila
08.00
Kilpailupapereiden tarkastus sekä materiaalin jako alkaa
08.30
Tuomariston 1. kokous kilpailukeskuksessa
09.00
Turvallisuustarkastus alkaa
Lehdistökeskus avataan
10.00
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min
välein
11.01
Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille, Erkontie 11-13
12.30
Turvallisuustarkastus päättyy

13.47

Kilpailija nro 167 lähtee reitille

18.52

Kilpailija nro 167 maalissa

14.14
14.59
16.05
16.30
16.45
17.00
17.30
18.00
19.00
19.15
19.30

Ensimmäinen kilpailija huoltotauolle
Ensimmäinen kilpailija lähtee tauolta
Ensimmäinen kilpailija maalissa. Huomio! ennakko vapaa
Tuomariston 2. kokous kilpailukeskuksessa
Tulokset julkaistaan (luokat 1-22, valmistuttuaan)
Palkintojen jako (luokat 1-22)
Tulokset julkaistaan (luokat 23-24)
Palkintojenjako (luokat 23-24)
Tulokset julkaistaan (luokat 25-34)
Palkintojen jako (luokat 25-34)
Kilpailun arvioitu päättymisaika. Kilpailutoimisto suljetaan

VIRALLINEN ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa, Koulutie 17.
YHTEYSTIEDOT
Kilpailutoimisto, Yhteiskoulu, Koulutie 17, Orimattila. Avoinna klo.7.30-19.00.
Kilpailun sihteeri Tarja Savilaakso
0400-954 424

Orimattilan Urheiluautoilijat ry
Artjärventie 201
16300 Orimattila

www.oriua.fi
oriua@phnet.fi

Kilpailijoiden yhdyshenkilöt ja aikataulu:

Terho Havumäki:

050-521 8125

Timo Savilaakso: 040-550 9932
perjantai 06.07.2018
09:00-11:00 kilpailutoimisto (Misako)

lauantai 07.07.2018

lauantai 07.07.2018

07:30 Kilpailukeskus

07:30 Kilpailukeskus

09:00 Katsastus

08:30 Tuomariston 1.kokous

11:30 Kilpailukeskus

10:50 Lähtöpaikka

13:40 Taukopaikka

13:30 Kilpailukeskus

17:30 Kilpailukeskus

16:30 Tuomariston 2. kokous

Orimattilan Urheiluautoilijat ry
Artjärventie 201
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SAAPUMINEN ORIMATTILAAN
Kilpailun aikana polttoaineen tankkauksia voi tehdä vain reitin varrella olevilla
huolto/kylmäasemilla. Huoltoalueella ja p-alueilla ei saa käsitellä polttoaineita lainkaan.
Autot tuleekin olla tankattuna ennen kilpailukeskusalueelle saapumista.
Kun saavutte Orimattilaan, purkakaa kilpa-auto kyydistä Orimattilan Raviradalla. Se on palue ja myös traileriparkki kilpailun ajaksi. Liikenteenohjaajat opastavat oikeille paikoille.
Huoltoauton tunnus on oltava täytettynä alueelle tullessa ja näkyvillä.
Pyydämme kaikkia ymmärtämään, että olemme pohjavesien muodostumisalueella ja
kaikissa toimissamme on huomioitava ympäristöön vaikuttavat seikat. Jokaisen tulee viedä
syntyneet jätteet ja roskat mennessään. Grillaaminen ja avotulen teko on alueella kielletty!
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KILPAILUPAPEREIDEN TARKASTUS JA MATERIAALIN JAKO

-

Paperitarkastuksessa tarkastetaan kilpailijoiden paperit (ajokortit, II-ohjaajalla voi olla hyv.
henkilökortti) ja auton paperit (rekisteriote/siirtolupa, katsastuskortti/passi,
vakuutustodistus).
Kuuluttajatietolomake ja huollon yhteystietolomake palautetaan myös tässä yhteydessä.
Hyväksytyn tarkastuksen ja em. lomakkeiden palautuksen jälkeen jaetaan kuittausta
vastaan:
kilpailunumerot
tuulilasimainos
katsastuspöytäkirja
mahdolliset lisämääräykset
transponderi ajanottoa varten. MUT-Palvelun henkilöstö luovuttaa laitteen
kiinnitysohjeineen.
ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Luokkien 18-22 sekä 25-28 kilpailijat saavat tutustua kilpailun reittiin
pe 6.7.2018 klo 10.00 - 18.00 välisenä aikana.
Kilpailutoimistossa (Cafe Misako, Hevostie 2) tarkastetaan ko. ohjaajien ajokortit
pe 6.7.2018 klo 9.00 - 11.00 välisenä aikana. Tarkastuksen ja tutustumisauton
tietolomakkeen palauttamisen jälkeen kilpailijat saavat tutustumismateriaalin:
- tiekirja
- 2 karttaa
- 2 numerotunnusta
Erikoiskokeisiin saa tutustua kaksi ajokertaa. Erikoiskokeilla suoritetaan myös
ajonopeusvalvontaa. Rangaistukset RLS 20.2 mukaisesti.
Tutustumisauton tunnukset (2kpl) pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan
takasivulasiin ja niiden täytyy olla näkyvissä koko tutustumisajan.
KATSASTUS
Katsastus suoritetaan A-Katsastuksen Orimattilan toimipisteessä, Kauniaistentie 7.
Katsastuspäällikkö puh. 040-546 0885 / Kosti Eerola. Oman katsastusajan alkaessa
kilpailunumerot, tuulilasimainos ja transponderi on oltava kiinnitettynä.
Katsastusaikataulu:
1-30
61-90
121-150

09.00 – 09.30
10.00 – 10.30
11.00 – 11.30

Orimattilan Urheiluautoilijat ry
Artjärventie 201
16300 Orimattila

31-60
91-120
151-167

09.30 – 10.00
10.30 – 11.00
11.30 – 12.00
www.oriua.fi
oriua@phnet.fi

Katsastus päättyy klo 12.30.
Auton voi ajaa katsastuksen jälkeen kilpailukeskuksen alapuolella olevalle p-alueelle, kulku
Koulutieltä.
LÄHTÖ
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella
ilmoitustaululla alkaen klo 10.00. Listaa täydennetään väh.30 minuutin välein.
Jokainen miehistö saa tiekirjan ja 2 kpl reittikarttoja ”hyväksytty” merkinnällä varustettua
katsastuspöytäkirjaa vastaan kilpailutoimistosta.
Aikakortti annetaan lähdön aikatarkastusasemalla.
Lähtö tapahtuu klo.11.01 alkaen Orimattilan keskustasta, Erkontie 11-13, yhden minuutin
välein.
REITTI JA HUOLTO
Kilpailussa ajetaan kuusi erikoiskoetta.
Koska erikoiskoe 1/6 ajetaan kahteen kertaan, on tärkeää muistaa, että
kilpailija EI SAA tehdä mitään merkintöjä reitistä esim. tiekirjaan. Kaikki
merkinnät katsotaan sääntöjen vastaisiksi ja ne johtavat jatkotoimiin.
(Ei koske luokkia 18-22 ja 25-28). Vain järjestäjän antamat tiedot, esim.
lisämääräykset saa merkitä.
Koko reitillä on huoltokielto lukuun ottamatta huoltoaluetta. Huoltoalueena on Postin
Logistiikkakeskuksen piha, Jokimäentie 2, Pennala. Huoltoon tullaan EK4:n ja EK5:n
välissä.
Alueella huoltaminen on sallittu, mutta tankkaaminen ja kaikenlainen polttoaineiden
käsittely kielletty. Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä
öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla vähintään sen pohjapinta-alan
kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite huoltotoimenpiteiden aikana. Jonkin näiden
puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta sulkemiseen.
Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Huoltoalueella on buffetti, jossa on
myynnissä mm. makkaraa ja virvokkeita. Sekä tauon tulo-AT:n läheltä että huoltoalueelta
löytyvät baja-majat.
Yhteishuolloista on ilmoitettava ti 3.7.2018 klo 21.00 mennessä ratamestari Marko
Anttoselle p. 040-773 1462
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TANKKAUSVÄLIMATKAT
Lähtö - tankkaus 1 (ABC Myrskylä)
siirtymä
47,38 km
ek:ta
18,76 km
tankkaus 1 – tankkaus 2 (ABC Pukkila)
siirtymä
14,86 km
ek:ta
13,55 km
tankkaus 2 – tankkaus 3 (Neste K-Tuuliharja)
siirtymä
22,69 km
ek:ta
7,12 km
Huoltotauko on tässä välissä (ei tankkausmahdollisuutta)
tankkaus 3 – maali
siirtymä
37,49 km
ek:ta
25,73 km
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Tankkaus on sallittu ainoastaan mittarikentällä. Muualla reitillä tankkaaminen on kielletty.
E85 ja racing-bensiiniä käyttävät, sekä 2-tahtiset autot, saavat tankata tiekirjaan
merkityillä asemilla mittarikentällä omista kanistereistaan avustajaa käyttäen. Mikäli
sääntörikkomuksia tankkaamisen osalta havaitaan, johtaa se välittömään kilpailusta
sulkemiseen kilpailunjohtajan päätöksellä.
MAALI JA PALKINTOJENJAKO
Kilpailun maali on kilpailukeskuksen pihalla. Maali on ennakkovapaa ja Parc Fermé-aluetta
ei ole. Mahdolliset vastalauseet on tehtävä ennen ko. auton maaliin saapumista.
Ajanoton transponderi palautetaan maali- AT:n läheisyydessä olevan tuloslaskennan
toimipisteeseen. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä transponderista kilpailija on
velvollinen maksamaan 150€ korvauksen.
Maalin tulon jälkeen kilpa-auto tulee siirtää traileri/pysäköintialueelle.
Sekä miehille ja naisille on omat peseytymis-/pukeutumistilat. Niiden sijainti selviää
opastaulusta.
Palkintojenjako suoritetaan kilpailukeskuksessa luokittain tulosten tultua hyväksytyksi.
Ensimmäinen palkintojenjako on aikaisintaan klo. 17.00.
Tulokset ovat nähtävissä tulostaululla sekä internetissä www.mut-palvelu.fi sekä kilpailun
jälkeen KITI- kisapalvelussa.
MAJOITUS
Majoituksia voi tiedustella suoraan mm. seuraavista paikoista. Hintaedut saa vain suoraan
ko. paikoista varaamalla, ei varausjärjestelmien kautta.
Hotelli Teltta
Pakaantie 1 Orimattila
p.0400-464 893
www.hotelliteltta.fi

B & B Neulomotie
Neulomotie 5 Orimattila
p.0400-693 927
www.bbneulomotie.fi

LIITTEET






huollon yhteystietolomake
tutustumisauton tiedot
huoltoautotunnus
kuuluttajatietolomake
kartta kilpailukeskusalueesta
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