TERVETULOA LAUKAASEEN!
XXI Peurunkaralli sai taas mukavan määrän kilpailijoita. Toivottavasti viihdytte meidän
talvisissa maisemissa. Toivotamme teille kaikille oikein mukavaa rallipäivää!!!
Tämän infon lopussa on kuuluttajatieto- sekä huollonyhteystieto lomakkeet, täytäthän ne jo
valmiiksi.
KILPAILUN AIKATAULUT
TASANOPEUS, Luokka 23
klo 9:15
Ilmoittautuminen ja materiaalien jako (lk23), Rokkamäentie 1
klo 9:45
Turvatarkastus, Kankaanpääntie 4, (lk23)
klo 10:00
Lähtöön oikeutettujen lista luokan 23 osalta julkaistaan
klo 10:45
Kilpailun lähtö, Peurunka, (lk 23)
n, klo 13:50 Kilpailun tauko
klo 15:43
Kilpailun maali, lk23
klo 17:00
Palkintojen jako, lk 23
RALLILUOKAT, muut kuin lk23
klo 6:30
Paperitarkastus ja materiaalien jako Peurungassa, Peurungantie 85, respan puoleisessa päässä
nuotittaville luokille (lk18-22 ja 26-28).
klo 7:00
Nuotitus alkaa EK1-5, päättyy porrastetusti
klo 10:00
Ilmoittautuminen ja materiaalin jako, Rokkamäentie 1, ei nuotittavat ralliluokat (lk1-17, 24-25 ja
29-31)
klo 10:30
Turvatarkastus, Kankaanpääntie 4, ralliluokat
klo 11:00
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan ja täydennetään 30 min. välein
klo 12:01
Kilpailun lähtö, Peurunka, Nro 1
klo 13:00
Nuotitus päättyy viimeisten erikoiskokeidenkin osalta
n. klo 14
Kilpailun tauko, Laukaantie 25 alkaa.
klo 16:47
Kilpailun maali nro 1, Peurunka
klo 19:30
Palkintojen jako, ralliluokat
KILPAILUTOIMISTO
Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85, Laukaa
Avoinna 6:30 – kilpailun loppuun
Kilpailusihteeri Satu Väisänen p. 040 7455 166
satu@lmm.fi
Kilpailunjohtaja Juha Solin p. 0500 777 869
juha.solin@gmail.com
Kilpailijoiden yhdyshenkilö Reijo Laitinen p. 0400 547 565
reijo.laitinen@pp8.inet.fi
TRAILERIT
Traileriparkki on Rokkakankaantiellä, samalla suunnalla kuin katsastuskin. SEURAA OPASTEITA ja
noudata liikenteenohjaajien ohjeita!
PAPERINTARKASTUS JA MATERIAALINJAKO
Paperitarkastus ja materiaalin jako tapahtuu kolmessa osassa:
Nuotittavat luokat ilmoittautuvat lauantaiaamuna Peurungassa, kun ovat aikaisin liikkeellä.
Tasanopeusluokka ja muut ralliluokat ilmoittautuvat osoitteessa Rokkamäentie 1, Laukaan
Puhtaanapito Oy:n toimistotiloissa. Kuitenkin niin, että tasanopeusluokka hoitaa hommat ensin.
Katso siis aikataulu.

Mahdolliset muutokset kilpailijatietoihin kannattaa ilmoittaa jo etukäteen sihteerille. Perimme
sääntökirjan mukaiset maksut muutoksista ja kisaviikon keskiviikkoon mennessä ilmoitetut
muutokset ovat halvempia (35€ / 50€). Muutosmaksut perimme ilmoittautumisen yhteydessä,
varaa käteistä matkaan. Toivotaan , ettei kenenkään tarvitse perua tuloansa, mutta jos siltä
näyttää niin ma 4.2.2019 klo 22 mennessä tulleet peruutukset, palautamme osallistumismaksun
– 50€. Sen jälkeen tulleet peruutukset –ei palautusta.
Kilpailijaparilta tarkastetaan ajokortit, auton katsastuskortti, rekisteriote tai siirtolupa ja
ilmoittajalisenssi (jos ei ohjaaja). Palauttakaa myös kuuluttajatieto – ja huollon
yhteystietolomakkeet täytettynä.
Paperitarkastuksen jälkeen kilpailijaparille luovutetaan katsastuspöytäkirja ja kilpailunumerot,
transponderi, tiekirja sekä tietysti rallitarrat ja reittikartta huoltoa varten. Luokka 23 saa oman
nopeusohjeensa. Luokat 18-22 ja 26-28 saavat myös ennakkotutustumismateriaalin.
Aikakortin saatte lauantaina kilpailun lähtö AT:lta hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan.
ILMOITUSTAULU
Kilpailussa on käytössä virtuaalinen ilmoitustaulu osoitteessa http://www.lmm.fi/ilmoitustaulu/
Perinteinen ilmoitustaulu on kuitenkin kilpailukeskus Peurungassa.
ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Luokilla 18-22 ja 26-28 on mahdollisuus ennakkotutustumiseen klo 7:00 -13:00, kuitenkin siten,
että EK1 ja 2 nuotitus päättyy klo 10. EK3 nuotitus päättyy klo 11 ja EK4-5 päättyvät klo 13.
Ennakkotutustumiskertoja ei ole rajoitettu.
TURVALLISUUSTARKASTUS
Katsastukseen ei saa tulla piikkipyörillä!!
Vapaaehtoinen turvallisuustarkastus järjestetään 8.2.2019. Perjantain tarkastukseen täytyy
ilmoittautua etukäteen kilpailun sihteerille viimeistään 6.2. satu@lmm.fi, tai p. 040 7455 166.
Perjantaina paperitarkastuksessa tsekataan vain auton paperit ja kilpailijat saavat
katsastuspöytäkirjan sekä kilpailunumerot. Perjantaina autot katsastetaan
saapumisjärjestyksessä. Katsastusaika klo 18-20.
Lauantaina turvallisuustarkastus suoritetaan ralliluokille alla olevan aikataulun mukaisesti
nro 1 – 25
nro 26 – 50
nro 51 – 75
nro 76 - 100

klo
klo
klo
klo

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

nro 101 – 125 klo 12:30 – 13:00
nro 126 – 150 klo 13:00 - 13:30
katsastusaika päättyy 13:45

Katsastuspäällikkö Maija Niskanen p. 045 6790 929
PUKEUTUMINEN JA PESEYTYMINEN
Kilpailijat voivat vaihtaa varusteet kylpylän pukuhuoneissa ennen kisaa. (et tarvitse
avainranneketta) Varusteita ei voi jättää päiväksi pukutiloihin.
Kilpailun jälkeen Kylpylähotelli Peurunka tarjoaa kilpailijaparille mahdollisuuden virkistäytyä
saunassa ja kylpylässä, joten varaa mukaan uikkarit! Kylpylään saat avainrannekkeen kilpailun
jälkeen ilmoittamalla uimakassalla kilpailijanumerosi ja tarvittaessa todistamalla
henkilöllisyytesi.

HUOLTOALUE
Huoltoalue sijaitsee ihan Laukaan keskustassa, osoitteessa Laukaantie 25. Huoltoautot saapuvat
alueelle Keskustieltä kääntyen Arwidssonintielle ja siitä alueelle. Kilpailijoiden reitti on Saratien
kautta.
Alueella ei ole ylimääräistä tilaa joten huoltoautot saavat tulla alueelle vasta n. 10 min ennen
oman kuljettajaparin saapumisaikaa ja siirtyvän sitten pois alueelta huollon jälkeen. Huollossa
käydään yhden kerran EK3 ja EK4 välissä.
Huollossa ei ole merkittyjä paikkoja, seuraa liikenteenohjaajan ohjeita, vain 1 huoltoauto per
autokunta. Huoltoautolla on oltava kilpailunjärjestäjän antama numeroitu huoltolappu
näkyvästi esillä tullessa huoltoon. Mikäli tulet tavallista suuremmalla kalustolla tai olette sopinut
yhteishuoltoja, olethan yhteydessä hyvissä ajoin tauon päällikköön
Teemu Halmiala p. 040 962 5671 karting@lmm.fi
Alueella on sisätiloissa kahvio ja ulkona grilli. Taukoravintolasta saa ainakin makkaraa, sämpylää,
pullaa, kahvia, teetä ja limpparia, sekä iloista palvelua.
TANKKAAMINEN
Tankkaus on mahdollista kilpailun aikana ST1 huoltoasemalla, Yläniementie 51. Joko EK2-EK3
välillä, tai tauon jälkeen mennessä EK4:lle. Myös 2T-bensiiniä käyttävät kilpurit tankkaavat St1
asemalla, mittarikentällä eli katoksen alla.
E85 bensiiniä käyttävät autot tankkaavat Laukaan ABC kylmäasemalla välillä EK3-tauko. (Näille
autoille annetaan kilpailumateriaaleissa oma ohjesivu tiekirjaan)
E85 tankkauksesta tehty tarkentava lisämääräys1, joka julkaistu tämän kilpailuinfon kanssa
samaan aikaan kitissä.
Palveleva ST1 Laukaa huoltoasema on avoinna perjantaina klo 20 asti. Lauantaina klo 7 – 18.
KESKEYTTÄMINEN
Mikäli joudutte keskeyttämään, ilmoittakaa siitä viipymättä kilpailukeskukseen p. 040 558 2136
Markus Mäki-Kulmala.
Tämä numero löytyy myös keskeyttämisilmoituksesta, joka on aikakortin alalaidassa.
PALKINTOJENJAKO
Kilpailun palkinnot jaetaan Ravintola Peurungassa. Luokkien parhaat palkitaan sääntöjen
mukaisesti muistopystein. Palkinnot jaetaan luokkajärjestyksessä. Tasanopeusluokan palkinnot
jaetaan aikaisemmin.
MAJOITUS

Hotelli Peurungan myyntipalvelu p. 020 751 6300 tai netin kautta rallitarjouskoodi ALLPEURALLY
Hotelli Vuolake p. 014 833 001 (sijaitsee Peurungan ja Laukaan kk:n välissä)
Hotelli Peurungan aamiainen kisalauantaina klo 7 alkaen, mikäli jäi kotona puurot syömättä.
Aamiainen 10 €.

SHAKEDOWN
Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Lievestuoreella tarjoaa Peurunkarallin osallistujille
mahdollisuutta ravistella ranteista pahimmat ruosteet ralli- ja rallisprint –radalla perjantaina 8.
helmikuuta klo. 09.00-19.00. Radalla on pituutta eri muodoissaan n. 2,5 kilometriä ja sille
pääsee ajamaan pientä maksua vastaan. Paikkoja on rajoitettu määrä. Varaukset ja
lisätiedustelut suoraan numerosta 020 785 1990.
LIITTEET

Kuuluttajatieto lomake
Huollon yhteystieto lomake
Kartta Peurungan alueesta
Huollon opastekartta
Laukaan aluekartta

Peurunkaralli
KUULUTTAJATIETOLOMAKE
Ilmoittaja: ______________________________________
numero
Kuljettaja: ______________________________________
Seura: _________________________________________

Ikä: _________

Autourheilulliset saavutukset: ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Kartturi: ________________________________________
Seura: _________________________________________

Ikä: _________

Auton merkki ja malli: _____________________________________________
Sponsorit: ______________________________________________________
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________.
Mietteet kisan saavutuksista: ________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Mitäs muuta??? _________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Peurunkaralli
HUOLLON YHTEYSTIETOLOMAKE
numero
1. Kuljettaja: ___________________________________
Puhelin: ______________________________
2. Kuljettaja: ___________________________________
Puhelin: ______________________________

Huollossa:
Nimi _________________________________
Puh. _________________________________

Nimi _________________________________
Puh. _________________________________

Huoltoauto ____________________________
rekisteri nro ___________________________

E85 TANKKAUS
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