Savon Rengas Ralli
16.3.2019
Lapinlahden Autourheilijat Ry
Lapinlahti

Kilpailijaohje
AIKATAULU KILPAILUPÄIVÄNÄ
16.3.2019
klo 07:00

Kilpailutoimisto avataan

klo 07.30

Kilpailuasiapaperitarkastus, materiaalin jako alkaa

klo 10:00

Kilpailuasiapaperitarkastus päättyy.

klo 10:00

Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein.

klo 10:41

Turvallisuustarkastus alkaa

klo 11:00

Kilpailun lähtö

klo 11:20

Turvallisuustarkastus loppuu
Tauko

klo 14:15

Kilpailun maali

klo 14:45

Tulosten julkaiseminen

klo 15:00

Palkintojenjako

KILPAILUTOIMISTO/MEDIATOIMISTO
Paikka
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Henkilö
Aukioloaika

Peltola
Haapamäentie 117, 73100 Lapinlahti
044 755 1417
laura.rasanen@timaco.fi
Laura Räsänen
Klo 07:00 - kilpailun päättyminen

KILPAILUN MAINOKSET
Savon Rengas Oy
TRAILERIT JA KALUSTON PURKU
Traileriparkki ja huoltoalue osoitteessa Haapamäentieltä kts. karttaliite.
Noudata liikenteenohjaajien ohjeita.

ILMOITTAUTUMINEN/ASIAPAPERIEN TARKASTUS
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa. Tässä yhteydessä tarkastetaan kuljettajien
ajokortit/henkilöllisyys (myös 2-ohjaaja), tutustumislisenssillä olevat myös sekä auton asiapaperit
(luokkatodistus, katsastuskortti, siirtolupa/rekisteriote, liikennevakuutus). Molempien ohjaajien on oltava
läsnä.
Ilmoittautuessa kilpailijoille annetaan katsastuspöytäkirja, ovinumerot, jotka oltava kiinnitettynä
katsastuksessa, tiekirja, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja reittikartta. Kilpailijat saavat
myös käytettävän karttaselain paikanninohjelman kirjautumistunnukset ilmoittautumisen yhteydessä.
TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvallisuustarkastus järjestetään ennen kilpailun lähtöä, aikaa korjauksille ei ole, joten autojen on oltava
kunnossa päästäkseen kilpailuun.
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.
Jos kilpailija joutuu pysähtymään erikoiskokeelle teknisen vian tai ulosajon seurauksena sekä tämä
todetaan GPS-seurannan avulla ja kilpa-auto sekä miehistö on kunnossa jatkamaan kilpailua, auto
miehistöineen autetaan jatkamaan kilpailua heti viimeisen kilpailijan ajettua erikoiskokeen läpi. Tämän
tiedon saamiseksi on kilpailijaparilla oltava toimiva puhelin, jolla saadaan yhteys johtokeskukseen
REITTI
Kilpailun kokonaispituus on 28km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 12,5km.
KILPAILIJOIDEN GPS-SEURANTA
Kilpailun aikana kilpailijoiden seurantaa varten on Savon Rengas Rallissa pilottikäytössä Karttaselain
Paikanninohjelma, jonka kilpailijaparien on ladattava yhdelle puhelimelle, joka on kilpa-autossa mukana.
Karttaselain Paikannin - ohjelman lataus Play kaupasta tai Apple Storesta. Tarkemmat ohjeet KarttaselainPaikannussovellus-ohjeessa
HUOLTO
Kilpailussa on keskitetty huolto. Huoltaminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamalla alueella.
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpaauton, sekä huoltoauton alla on oltava vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön
suojapeite. Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta
sulkemiseen.
HINAUS
Jos kilpailija joutuu pysähtymään erikoiskokeelle teknisen vian tai ulosajon seurauksena sekä tämä
todetaan GPS-seurannan avulla ja kilpa-auto sekä miehistö on kunnossa jatkamaan kilpailua, auto
miehistöineen autetaan jatkamaan kilpailua heti viimeisen kilpailijan ajettua erikoiskokeen läpi. Tämän
tiedon saamiseksi on kilpailijaparilla oltava toimiva puhelin, jolla saadaan yhteys johtokeskukseen.

TANKKAUS
Reitin luonteen vuoksi, kilpa-autot tuotava tankattuna. Kilpailun aikana tankkaaminen on kielletty!
MAALI
Kilpailun maali sijaitsee viimeisen erikoiskokeen lopussa.
PALKINTOJEN JAKO
Palkinnot jaetaan ohjelman mukaisesti kilpailukeskuksessa.
HUOM.
Kilpailu alueelta ei pääse poistumaan kesken kilpailun ilman kilpailunjohtajan lupaa, (pakottavassa
tilanteessa kilpailunjohtaja arvioi tilanteen erikseen). Huomioithan tämän!
LIITTEET
GPS-ohje
Saapumisohje

TERVETULOA KILPAILEMAAN LAPINLAHDELLE!

