DEEKAX SM-RALLISPRINT

Kilpailija Info

15.9.2018

Leppävirta Racing Team ry
Tervetuloa Leppävirran Mustinmäkeen ajamaan rallisprintiä
Alueesta johtuen olemme joutuneet osittain jakamaan varikkoalueita hieman eri paikkoihin. Toivomme, että suhtaudutte tähän suopeasti.
Varikon ja muutoinkin ahtaiden alueiden vuoksi 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 ja sen kestävyyttä on pyritty edellisten vuosien hyvien kokemuksien pohjalta vahvistamaan suolaamalla.
PERJANTAI ILTANA MAHDOLLISTA ILMOITTAUTUA 18.00-21.00 VÄLISENÄ AIKANA !!!

•
• Kilpailun ohjeellinen aikataulu
klo 07.00
klo 07,00
klo 07.00
klo 07.30
klo 08.00
klo 10.00
klo 10.45
klo 11.00
klo 11.30
klo 12.00
noin klo 12.45
noin klo 13.45
klo 14.15
noin klo 15.30

Varikot avataan
Kilpailutoimisto avataan
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa
Esikatsastus alkaa, kiertävä katsastus
Rataan tutustuminen alkaa
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako päättyy
Katsastus päättyy
Ohjaajakokous, Mustinmäen koulun pihalla
Ryhmä1 siirtyy lähtöön, numerot 1-83 sekä 85
Kilpailun lähtö
Ryhmä 2 siirtyy lähtöön, loput
Tauko
Ryhmä1 siirtyy lähtöön, numerot 1-83 sekä 85
Ryhmä 2 siirtyy lähtöön, loput
Palkintojen jako, heti vastalauseajan päättymisen jälkeen Mustinmäen koulun pihalla

• Virallinen ilmoitustaulu
Kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä 15.9.2018 klo 7.30 alkaen
KILPAILUTOIMISTO
Paikka
Mustinmäen koulu
Osoite
Mustinmäentie 83, 79100 LEPPÄVIRTA
Puhelin
040 596 5611
Sähköposti pirjo-2204@hotmail.com
Henkilö
Pirjo Heinonen
Aukioloaika Perjantaina 14.9. 18.00-21.00
Lauantaina 15.9. 07.00 – kilpailun päättyminen

LEHDISTÖKESKUS
Paikka
Mustinmäen koulu
Osoite
Mustinmäentie 83, 79100 LEPPÄVIRTA
Puhelin
040 596 5611
Sähköposti posti@leppavirtaracingteam.fi
Henkilö
Aukioloaika

• Saapuminen kilpailupaikalle
Kilpailupaikka sijaitsee noin 15 km Leppävirralta tietä 534 Heinävedelle päin. Opastus teiltä 5 ja 23. Varikolle pääsee vain yksi huolto- ja
kilpa auto. Muut autot ajetaan heti aamusta suoraan yleisöparkkiin – niille ei ole tilaa varikolla. Kilpailijan mukana tulevat henkilöt samassa
ajoneuvossa pääsevät sisään ilman pääsymaksua. Huomioikaa, että varikot avataan lauantaina 07.00. Ennen sitä varikoille pääsee
ilmoittamalla etukäteen Harri Korhoselle 0500 576 779.

• TOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja
Apulaiskilpailunjohtaja
Kilpailusihteeri
Kilpailijoiden yhdyshenkilö
AKK Pääkatsastaja

Jari Tuhkanen
Harri Korhonen
Pirjo Heinonen
Merja huovinen
Timo Brilli

0400 672 685
0500 576 779
040 582 8540
040 7632 815
0400 420 458

Iso huolto-auto tai yhteinen huolto
Ilmoitus isosta huoltoautosta tai yhteys huollosta Harri Korhoselle viimeistään 13.9.2018 21.00 mennessä pois lukien ne jotka laittaneet
tiedot Kitiin ilmoittautuessa. Soitot mielellään kello 17 jälkeen 0500 576 779 tai whatsapp 0400 345 187 tai email harri73@dnainternet.net.
Isojen autojen paikkoja rajallisesti ja ne varataan ilmoitus järjestyksessä!!! Järjestäjä ei takaa isojen autojen paikkoja kaikille!!!
• Ohjaajakokous
Yleinen ohjaajakokous järjestetään Mustinmäen koulun pihalla kello 11.00 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
Kilpailu alueella 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. Ambulanssi tarpeesta ilmoitus Kilpailijoiden yhdyshenkilön kautta.
• Muita erityismääräyksiä
Varikoilla erilliset Tupakointi pisteet, muualla tupakointi kielletty.
Kilpa- ja huoltoautojen alla oltava nesteitä läpäisemättömät suojat. 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 viedään kootusti varikolta lähtöön järjestäjän valvonnassa. Jos kilpailija myöhästyy oman ryhmänsä mukaiselta lähtöön vienniltä
evätään hänen osallistumisensa kyseiselle ajokierrokselle. Kilpailijoita pyydetään järjestäytymään hyvissä ajoin lähtöön johtavalle tielle
numerojärjestyksen mukaisesti.

Kuopiosta

Kilpailukeskus noin15 km Leppävirralta

Tieltä 23, Joensuu Varkaus

Jyväskylä Pieksämäki

Varkaudesta

Kartan käyttöön Maanmittauslaitoksen lupa 44/MML/15

