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REVONTULIRALLI
02.02.2019

F-Rallisarja ja Keski-Suomen (alue 4) aluemestaruuskilpailu
I-osakilpailu

TERVETULOA 5. Revontuliralliin.

Kiitos ilmoittautumisestanne ja mukava kun saavutte Hankasalmelle kisaamaan.
Tutustumalla tähän infoon varmistat asioiden sujuvuuden kisassa.
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KILPAILUN AIKATAULU
Perjantai 01.02.2019
klo 8:00 Kilpailutoimisto avataan, Lomakeskus Revontuli, Revontulentie 1,Hankasalmi
paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako luokat 7-13
klo 9:00 Ennakkotutustuminen alkaa
klo 11:00 Kilpailutoimisto suljetaan
klo 18:00 Ennakkotutustuminen päättyy
Lauantai 02.02.2019
klo 8:00 Kilpailutoimisto avataan, Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
alkaa, Lomakeskus Revontulessa, Revontulentie 1, Hankasalmi as
klo 9:01 Turvallisuustarkastus alkaa, Versowood halli, Ysitie 1140, Hankasalmi as
klo 10:01 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla
ja täydennetään 30 min. välein
klo 11:01 Ensimmäinen kilpailija lähtee torilta, Riukulantie, Hankasalmi kk
n.klo 12:45 Ensimmäinen kilpailija huolto/tauko, Lomakeskus Revontuli
n.klo 15:40 Ensimmäinen kilpailija saapuu maaliin, Lomakeskus Revontuli
n.klo 17:00 alkaen palkintojen jako kilpailukeskuksessa luokittain tulosten tultua
hyväksytyiksi.
Kilpailutoimisto suljetaan viimeisen palkinnon jaon jälkeen.

TRAILERIPARKKI
Kun saavutte Hankasalmelle, tapahtuu kilpailukaluston purku osoitteessa Taipaleentie 10, Hankasalmi as. Siellä on varattu pysäköintitilaa trailereille, opastus 9.tieltä.
Kilpailukeskukseen ei saa tuoda trailereita kisapäivänä ennen kello 16:00.

www.hankua.fi

MAJOITUS JA RUOKAILU
Majoitus Lomakeskus Revontuli
2h huoneet pe-la 103€ vrk, la-su 130€ vrk
Hinnat sisältävät hotellisaunan käytön illalla, aamiaisen ja lauantaina
sisäänpääsylipun ravintolaan, Martti Servo&Napander
4-6 hlön lomamökit 330€ /pe-su minimi 2 vrk
6-8 hlön lomamökit 370€/pe-su
8 hlön Iso Auroramökit 540€/pe-su
Varaukset: puh. 014-8448200 tai www.revontuli.fi/majoitus
Ruokailu Lomakeskus Revontuli/Ravintola Loimu
aamiainen klo 8:00-10:00, 10€/hlö
lounasbuffet klo 11:30-15:00, hinta 12,90€
bowling diner annoksia klo 12:00-24:00
Viihdeilta klo 21:00 alkaen dj. Martti Servo&Napander showtime n. klo 23:00 liput
16€/ennakkoon, 18€ ovelta.

KILPAILUTOIMISTO, ILMOITTAUTUMINEN JA VIRALLINEN ILMOITUSTAULU

Kilpailutoimisto ja virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Lomakeskus Revontulessa, Revontulentie 1
41500 Hankasalmi as
Ilmoittautuminen ja kilpailupapereiden tarkastus tapahtuvat kilpailutoimistossa.
Kilpailusihteeri: Keijo Romo puh. 0400-151814, keijo.romo@pp.inet.fi
Lehdistöpäällikkö: Matti Halonen puh. 050-3835941, mattij.halonen@gmail.com

ILMOITTAUTUMINEN
Perjantaina 01.02.2019
Ennakkotutustuttavat luokat 7-13 klo 8:00-11:00
Lauantaina 02.02.2019
Klo 8:00-turvallisuustarkastuksen päättymiseen asti.
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Muista palauttaa seuraavat lomakkeet ilmoittautumisen yhteydessä: Huollon yhteystietolomake
ja kuuluttajatietolomake sekä luokissa 7-13 ennakkotutustumisauton tiedot! Lomakkeet liitteenä,
tulosta ja täytä etukäteen, mikäli mahdollista. Ilmoittautumistiskiltä saa myös kaavakkeita, jos
tarvitset.

Ilmoittautuessa tarkastetaan:
-I-ohjaajan ajokortti ja II-ohjaajan henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai
poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti, esitettävä henkilökohtaisesti)
-auton paperit (katsastuskortti, rekisteriote tai siirtolupa, luokitustodistus tai passi)
-ilmoittajan lisenssi (jos ilmoittaja ei ole ohjaaja)
Mikäli kilpailijoiden tietoihin tulee muutoksia, huomio sääntö (Art. 8,5)
Jos tieto ilmoitetaan sähköpostilla kilpailunsihteerille viimeistään kilpailua edeltävänä
keskiviikkona klo 18:00 mennessä, veloitetaan muutosmaksuna 35€. Tämän jälkeen tulleista
muutoksista kilpailunjärjestäjä veloittaa muutosmaksun 50€. Maksu suoritetaan
paperitarkastuksen yhteydessä käteisellä.

Ilmoittautumisen yhteydessä jaettava materiaali:
Perjantai 01.02.2019, luokat 7-13
-Tiekirja 1 kpl
-Reittikartta 2 kpl
-Ovinumerot 2 kpl
-Nuotitusnumerot 2 kpl(tuulilasiin keskelle ja oikeaan takasivulasiin)
-Sarjatarrat
-Katsastuspöytäkirja 1 kpl
-Huoltoautotunnus 1 kpl, johon on merkittävä huoltoauton rekisterinumero.
sijoitettava huoltoauton tuulilasiin siten, että se on ulkopuolelta selkeästi
luettavissa.
-F-rallisarjan ulkopuolisille kilpailijoille sarjan mainostarrat (oltava paikallaan
turvallisuustarkastukseen mennessä)
-Mahdollista kilpailunjärjestäjän materiaalia
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Lauantaina 02.02.2019. luokat 1-6 ja 14-17
-Ovinumerot 2 kpl
-Katsastuspöytäkirja 1 kpl
- Huoltoautotunnus 1 kpl, johon on merkittävä huoltoauton rekisterinumero.
sijoitettava huoltoauton tuulilasiin siten, että se on ulkopuolelta selkeästi
luettavissa.
-F-rallisarjan ulkopuolisille kilpailijoille sarjan mainostarrat (oltava paikallaan
turvallisuustarkastukseen mennessä)
-Mahdollista kilpailunjärjestäjän materiaalia

Hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan,Lomakeskus Revontuli
Luokat 7-13
-Aikakortti
-Kilpailijakohtainen transponderi, joka on sijoitettava autoon ohjeen mukaan
Luokat 1-6 ja 14-17
-Aikakortti
-Tiekirja
-Reittikartta 2 kpl
-Kilpailijakohtainen transponderi, joka on sijoitettava autoon ohjeen mukaan

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ
Kilpailijoiden yhdyshenkilö on Martti Liukkonen puh. 0400-643313, hän on tavoitettavissa
kilpailupäivänä klo 8:00-palkintojen jaon loppuun asti. Yhteystiedot/aikataulu myös virallisella
ilmoitustaululla.
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VASTALAUSE
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa kohtaan,
kilpailun aikana, tulee tehdä ennen vastalauseen kohteena olevan auton saapumista kilpailun
maali-AT:lle. Vastalause tulee tehdä kirjallisena viimeistään maali AT:lle saavuttua.
Vastalauseet Martti Liukkonen puh. 0400-643313

PUKEUTUMISTILAT, SUIHKU JA SAUNA
Ennen ja jälkeen kilpailun kilpailijoille on varattu pukeutumis- ja pesutilat Loitsusaunan
takkatuvassa ja hotellirakennuksessa (seuraa opasteita). Naisille oma pukeutumistila.
Kilpailun jälkeen on mahdollisuus käydä Loitsusaunassa suihkussa ja saunassa, saunat ovat
lämpimänä klo 16:00-21:00(erillissaunat naisille).

TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvatarkastus alueella ehdoton tupakointikielto.
Turvatarkastukseen on mahdollista tulla kisapyörillä.
Turvallisuustarkastus järjestetään lauantaina 02.02.2019 klo 9:01 alkaen Versowood hallissa, Ysitie
1140, 41500 Hankasalmi as
Turvallisuustarkastus alkaa klo 9:01
Seuraavan aikataulun mukaisesti:
Auto nro

Aika

1-25

9:01-9:30

26-50

9:31-10:00

51-75

10:01-10:30

76-100

10:31-11:00

101-117

11:01-11:30

Katsastus päättyy 30 minuuttia viimeisen kilpailijanumeron katsastuksen jälkeen.
Huomioittehan tarkennetut ohjeet turvavarusteiden osalta, mm. kypäränormit sekä
turvakehikkomääritykset.
Katsastuspäällikkö Jarmo Laitinen puh. 0400-154520
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KILPAILUN LÄHTÖ
Lähtö tapahtuu Hankasalmen kk, torilta Riukulantie (seuraa opasteita).
Saavu noin 10 minuuttia ennen omaa lähtöaikaasi odottamaan lähtöäsi liikenteenohjaajien ohjeita
noudattaen Hilkantien varteen.

REITTI, HUOLTO
Reitin kokonaispituus on 153 km, josta EK osuus 69 km. EK3 jälkeen on huolto/kokoomatauko.
Huoltotauolle saavuttaessa eikä pois lähtiessä ole aikatarkastusasemaa. AT3B antaa saapumisajan
EK 4 tulo AT:lle. Tähän aikaan sisältyy mahdollinen tankkaus, huolto ja siirtymä EK 4:lle.
Huoltotoimenpiteiden aikana huolto- ja kilpa-auton alla on oltava nesteitä läpäisemätön
suojapeite. Sammutin ja öljynimeytysmatto oltava käyttövalmiina. Huoltoalueenpäällikkö on Kari
Kauppinen puh. 0400-933248, ole häneen yhteydessä huoltoalue toiveissa. Huoltoalueelle on
grilli, myynnissä makkaraa ja juotavaa.
TANKKAAMINEN
Polttoaineen tankkaaminen kilpailun aikana tapahtuu kilpailun järjestäjän osoittamilla
huoltoasemilla. Neste Hankasalmi, Seo Lomakeskus Revontuli . Tankkaaminen muualla on kielletty.
2-T polttoaineella ajavat sekä kilpa-autot, joissa autourheilun sääntökirjan mukaisesti voi käyttää
FIA:n kilpabensiiniä tai E85-polttoainetta, tulee tankata omista astioista ennakkoilmoituksen
tehneille järjestäjän osoittamilla tankkausalueella Neste Hankasalmi, Hankasalmi kk. Olethan
muistanut ilmoittaa kilpailunjohtajalle Juha Niemiselle, juhaleo.nieminen@gmail.com .

Lähtö-tankkausmahdollisuus 1

n.67 km, josta erikoiskokeita n.35km

Tankkaus 1-tankkaus 2

n.10 km, josta erikoiskokeita n.0km

tankkaus 2-maali

n.76 km, josta erikoiskokeita n.34 km

KESKEYTTÄMINEN
Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun ilmoita siitä välittömästi kilpailukeskukseen
puh.Kimmo Jäppinen 0500-509002
Tämä numero löytyy myös aikakortin takaa, huolehdi että muistat palauttaa myös transponderin
joko kilpailukeskukseen tai ek:n järjestäjälle.
Tutustu myös v.2019 sääntökirjan kohta 23.9. Varoitus
www.hankua.fi

KILPAILUN MAALI
Kilpailun maali sijaitsee Lomakeskus Revontulessa. Transponderit kerätään autoista kilpailijan
ohitettua maali-AT:n, seuraa opasteita ja järjestäjän ajo-ohjeita.

TULOSTEN JULKAISEMINEN JA PALKINTOJENJAKO
Voit seurata tuloksia online osoitteessa: www.ajaksi.fi/online
Tulokset julkaistaan luokittain virallisella ilmoitustaululla, kilpailutoimistossa.
Palkittavien lista löytyy myös viralliselta ilmoitustaululta.
Palkinnot jaetaan luokittain kilpailutoimistossa alkaen klo 17:00

LIITTEET
-

kartta kilpailukeskus alueesta
kartta traileriparkin, kilpailukeskuksen, katsastuksen ja lähdön sijainnista
tiekirja siirtymisestä huoltoparkista lähtöön
huollon yhteystietolomake
kuuluttajatietolomake
ennakkotutustumislomake
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02.02.2019

YHTEYSTIETOLOMAKE
KILPAILUNUMERO: ___________

I-OHJAAJAN PUH.NRO_________________________
II-OHJAAJAN PUH.NRO_________________________
HUOLLON PUH.NRO___________________________
HUOLTOAUTON REK: NRO_______________________
Täytä lomake selvästi ja palauta ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailutoimistoon, KIITOS.
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02.02.2019
KUULUTTAJALOMAKE

NRO:_______________

Ilmoittaja:________________________________________________________________________
I-ohjaaja:_________________________________________________________________________
Seura:___________________________________________________________________________
Ikä:______________

Ammatti:__________________________________________________

Kotikunta:_______________________________________________________________________
Autourheilulliset saavutukset:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
II-ohjaaja:________________________________________________________________________
Seura:___________________________________________________________________________
Ikä:______________

Ammatti:___________________________________________________

Kotikunta:________________________________________________________________________
Autourheilulliset saavutukset:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Auton merkki ja malli:______________________________________________________________
Sponsorit:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tavoitteet:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Muuta:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Palauta tämä lomake ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon. KIITOS
www.hankua.fi

02.02.2019

ENNAKKOTUTUSTUMISLOMAKE
Kilpailijanumero:__________

Kilpailijoiden nimi ja puhelinnumero

1-ohjaaja:_________________________________________
puh:______________________________________________
2-ohjaaja:__________________________________________
puh:______________________________________________

Tutustumisauton tiedot

Merkki ja malli:_____________________________________
rek. n:ro:__________________________________________
väri:______________________________________________

Allekirjoitus:_______________________________________

LOMAKE TÄYTETTYNÄ PALAUTETTAVA ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ
www.hankua.fi

