KILPAILUN SÄÄNNÖT
Savon Rengas Ralli
16.3.2019
Lapinlahden Autourheilijat ry
Lapinlahti
1.OHJELMA
18.2.2019
Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.
10.3.2019
Klo 21:00

Ilmoittautumisaika päättyy.
Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI kisapalvelussa

16.03.2019
7:00
7:30
10:00
10:41
11:00
15:15

Kilpailutoimisto avataan
Paperitarkastus, materiaalin jako alkaa
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein
Turvallisuustarkastus alkaa
Kilpailun lähtö
Tauko
Kilpailun maali
Tulosten julkaiseminen (aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa)
Palkintojenjako (aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa)

2.VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Kilpailukeskus Haapamäentie 117, 73100 Lapinlahti
KILPAILUTOIMISTO/MEDIATOIMISTO
Paikka
Peltola
Osoite
Haapamäentie 117, 73100 Lapinlahti
Puhelin
044 755 1417
Sähköposti
laura.rasanen@timaco.fi
Henkilö
Laura Räsänen
Aukioloaika
Klo 07:00-17:00
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa.
3.JÄRJESTÄJÄ
16.3.2019 ajettavan Savon Rengas Rallin järjestäjä on Lapinlahden Autourheilijat.
Kilpailu järjestetään noudattaen voimassaolevia AKK:n sääntöjä, sekä näitä Savon Rengas rallin
sääntöjä, jotka AKK Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 12/R/19.
Toimihenkilöt
AKK:n kilpailukonsultti
Toimitsijat
Kilpailunjohtaja
Reittijohtaja
Turvallisuusjohtaja
Kilpailusihteeri
Tiedotuspäällikkö
Katsastuspäällikkö
Kilpailijoiden yhdyshenkilö
Tuloslaskenta

nimi
Asko Kettunen
nimi
Ari Räsänen
Olli Tiikkainen
Aki Parviainen
Laura Räsänen
Laura Räsänen
Timo Brilli
Tarmo Ronkainen
Elmeri Mäkikulmala

Iisalmi
puhelinnumero
050 3132413
050 3841475
040 7348733
044 7551417
044 7551417
0400420458
0500 343619
040 3011400

sähköpostiosoite
rasanen.ari88@gmail.com
ollitiikkainen@gmail.com
aki.parviainen1@luukku.com
laura.rasanen@timaco.fi
laura.rasanen@timaco.fi
timo.brilli@gmail.com
tarmo.ronkainen@delaval.com
elmeri.makikulmala@ajaksi.fi

4.YLEISKUVAUS
Kilpailun kokonaispituus on 28km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 12,5km.
Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä 73100/Lapinlahti Suomen tiekartan
keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa
evätään kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun.
5.KILPAILULUOKAT
Yleinen ja Juniorit
1
2
3

Alle 2050
Yli 2050
Kuutiotilavuus vapaa

4

2-vetoiset (R2, Super 1600, N/A, F)
2-vetoiset (R3, N, A,
4-vetoiset (4WD, rallin säännöt art.16
mukaiset autot+R-Lite)
V-1600-FIA R1 V-1600

5

V-1600

enint. 1600

Nuoret
6.ILMOITTAUTUMINEN
Jokaisen, joka haluaa osallistua Savon Rengas Ralliin pitää ilmoittautua KITI järjestelmän
välityksellä tai pyytää kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet.
Kilpailuun hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 60 sääntöjen mukaisesti ilmoittautunutta
kilpailijaa.
Kilpailijatietojen käyttäminen kilpailun järjestäjän toimesta:
Kilpailija ilmoittautuessaan kilpailuun, hyväksyy antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailun
järjestäjän toimesta sekä määriteltyjen (nimi, seura jne.) henkilötietojen julkaisun
osanottajaluettelossa, tulosluettelossa yms. kilpailun viestinnässä.
7.OSALLISTUMISMAKSUT
Osallistumismaksu kaikkiin luokkiin:

150€

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 10.3.2019 ja kello 21.00.
Kilpailun ilmoittautuminen voidaan päättää ennen tätä määräaikaa, mikäli kohdan 6. mukainen
enimmäiskilpailijamäärä on täynnä.
Maksut pitää suorittaa Lapinlahden Autourheilijat Ry:n tilille:
IBAN
FI44 5158 1520 0201 05
BIC
OKOYFIHH
Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa.
8.HUOLTAMINEN
Kilpailussa on keskitetty huolto. Huoltaminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamalla alueella.
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja
kilpa-auton, sekä huoltoauton alla on oltava vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä
läpäisemätön suojapeite. Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen
kilpailusta sulkemiseen.
Suurten huoltoautojen kuten linja-autolla saapuminen varikolle mahdotonta. Tarvittaessa otettava
etukäteen yhteyttä Tarmo Ronkaiseen p. 0500 353619
9.TANKKAAMINEN
Reitin luonteen vuoksi kilpa-autot tuotava tankattuna. Kilpailun aikana tankkaaminen on kielletty.
10.ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Ennakkotutustuminen reittiin kielletty.

11.KILPAILUNUMEROT JA MAINOSTAMINEN
Kilpailussa käytettävät kilpailunumeropohjat ovat kooltaan 50cm * 25cm
Kilpailunumeroiden mainokset: Savon Rengas
12.LÄHTÖ
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla.
Kilpailijat saavat aikakorttinsa alkaen klo 7:30 kilpailutoimistosta.
Lähtö tapahtuu klo 11.00 varikon läheisyydestä 1 minuutin välein.
Kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän määrittämää kilpailureittiä koko kilpailun ajan, myös
siirtymäosuuksilla. Kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa aina kilpailusta sulkemiseen.
13.KILPAILIJAMATERIAALI
Jokainen miehistö saa tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 kpl
reittikarttoja klo 7:30 alkaen kilpailutoimistosta muun materiaalin yhteydessä.
14.TAUOT
Reitin varrella on yksi huoltovapaa tauko, 60 minuuttia. Reitin varrella ei ole kokoomataukoa.
15.TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvallisuustarkastus järjestetään varikko alueella, opasteet varikolla.
Turvallisuustarkastus alkaa klo 10.41
Turvatarkastukseen mennään lähtöjärjestyksessä
Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia viimeisen kilpailunumeron tarkastusajan päättymisen
jälkeen.
16.TULOKSET
Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain ohjelman / kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti
kilpailun virallisella ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI järjestelmästä.
17.PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla.
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille kilpailukeskuksessa. Palkintojenjakoaikataulu luokittain
ilmoitetaan ohjelmassa / kilpailijaohjeessa. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua
palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailunjohtaja.
Kilpailu alueelta ei pääse poistumaan kesken kilpailun ilman
kilpailunjohtajan lupaa, (pakottavassa tilanteessa kilpailunjohtaja arvioi
tilanteen erikseen).
TERVETULOA

