TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT:
Kilpailunjohtaja:
Kilpailusihteeri:
Kilpailijoiden yhdyshenkilö:
Tuloslaskenta:
Huolto-alue:
Johtokeskus:
Keskeytysnro:

Lasse Miettinen 0400 428 590
Jenni Kuisma 040 702 5763
Simo Pärnänen 044 074 7120
Eija Seitz 0400 447 741
Ole Ström 040 554 3095
J-P Valtonen 045 137 7503
041 4967938

KILPAILUTOIMISTO:
Kilpailutoimisto sijaitsee Keuda-Talolla osoitteessa Keskikatu 3 A, 04200 Kerava.
Sisäänkäynti pääovista, seuraa opasteita.
Vastuuhenkilö: Jenni Kuisma, Kilpailusihteeri
0407025763
jenni.kuisma@gmail.com
Kilpailutoimisto aukeaa 4.5.2019 klo. 7.00 ja on avoinna aina viimeisen palkintojenjaon
päättymiseen saakka.

LEHDISTÖTOIMISTO:
Lehdistötoimisto sijaitsee Keuda-Talolla osoitteessa Keskikatu 3 A, 04200 Kerava.
Sisäänkäynti pääovista, seuraa opasteita.
Vastuuhenkilö: Tuula Mettälä, Tiedotuspäällikkö
040 903 0174
tuula.mettala@hotmail.com
Lehdistötoimisto aukeaa 4.5.2019 klo. 7.00 ja on avoinna aina viimeisen palkintojenjaon
päättymiseen saakka.

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU:
Kilpailussa on käytössä virtuaalinen virallinen ilmoitustaulu. Ilmoitustaululle pääset oheisesta
linkistä: Virallinen Ilmoitustaulu tai https://docs.google.com/document/d/1Fpgl0l6F-l8OtB7LQD2ftT1fOCDSo9MOZw8RidE3vI/edit
Kaikki tiedot löytyvät sähköiseltä ilmoitustaululta. Osa tiedoista tulee lisäksi myös kilpailutoimistoon
nähtäville.

KILPAILUN AIKATAULU:
klo 07:00
klo 07:15

Kilpailutoimisto sekä Lehdistötoimisto avataan
Asiapapereiden tarkastus luokat 1 - 13 ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa
kilpailutoimistossa
klo 07:30
Ennakkotutustuminen alkaa, luokat 1 – 13.
klo 11:00
Asiapapereiden tarkastus alkaa luokilla 14 – 27.
klo 11:45
Ennakkotutustuminen päättyy, luokat 1 – 13.
klo 12:01
Kilpailijamateriaalien jako luokille 14 – 27 alkaa (jaetaan 1h ennen ihannelähtöaikaa)
klo 12:46
Turvallisuustarkastus kilpailun lähtöjonossa alkaa
klo 13:01
1. kilpailija lähtee reitille
n. klo 16:03 1. kilpailija maalissa
Alkaen klo 16:20
Alkaen klo 17:45

Tulokset julkaistaan kilpailun virtuaalisella virallisella ilmoitustaululla
Palkintojenjako

KILPAILUALUEELLE SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI:
Kilpailukeskukseen tullessa pyydämme pysäköimään autot
. Pysäköinti on maksuton. Tästä on 100m:n kävely KeudaTalolle.

ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS:
Asiapapereiden tarkastus tapahtuu kilpailukeskuksessa Keuda-Talolla. Tarkastus on jaettu
parillisiin ja parittomiin kilpailunumeron perusteella.
Muutosten tekoa nopeuttaa, jos täytät muutoslomakkeen ennen paperitarkastukseen saapumista.
Kaavake liitteenä tässä ohjeessa sekä KITI:ssä.
Asiapapereiden tarkastuksessa tarkastetaan:
- Henkilöllisyystodistukset. Kuljettajalla sekä nuorten luokan kartanlukijalla tulee olla ajokortti.
- Ilmoittajalisenssi, mikäli eri kuin toinen kilpailijaparista
- Katsastuskortti / V1600-Passi
- Siirtolupa, vakuutustodistus tai rekisteriote
Palauta asiapapereiden tarkastukseen:
- Kuuluttajatietolomake (liitteenä tässä ohjeessa sekä KITI:ssä)
- Ennakkotutustumisauton tiedot / Huollon yhteystiedot-lomakkeen. Huom! Mikäli et aja
nuottiluokissa, palauta silti kaavake huollon yhteystiedoilla täytettynä. (liitteenä tässä
ohjeessa sekä KITI:ssä)
Asiapapereiden tarkastuksessa saatte:
- Tiekirjan
- 2 kpl reittikarttoja
- Kilpailunumerot
- Katsastuspöytäkirjan
- Huoltoauton tunnukset
- Luokat 1 – 13: Ennakkotutustumisauton tunnukset

TUTUSTUMISLISENSSI:
Tutustumislisenssit kirjataan sekä laskutetaan asiapapereidentarkastuksen yhteydessä.
Tutustumislisenssimaksu on 25€. Varatkaa summa mukaan paperitarkastukseen käteisenä,
mielellään tasarahana.
Ottakaa paperitarkastukseen mukaan alkuperäinen ilmoittautumiskaavake, jonka olette
toimittaneet kilpailusihteerille sähköisesti.

ENNAKKOTUTUSTUMINEN (luokat 1 - 13)
Ennakkotutustuminen on sallittu klo. 7:30 – 11:45. Ennakkotutustumiskertoja ei ole rajoitettu.
Järjestäjän jakamat ennakkotutustumisauton tunnukset (2 kpl) tulee kiinnittää tuulilasiin keskelle
ylös sekä oikeaan takasivulasiin ja niiden on oltava kiinnitettynä koko ennakkotutustumisen ajan.
Reittiin tutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei
nopeutta liikennemerkein tai järjestäjän maastoon asettamin merkein ole määrätty tätäkin
alhaisemmaksi. Ajotavan on oltava sellainen, ettei se vaaranna tai häiritse muuta liikennettä tai
lähellä olevaa asutusta. Järjestäjä kieltää ajon erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan. Järjestäjä
suorittaa nopeus- ja ajotapavalvontaa tutustumisaikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja
rankaisee liikennerikkomuksista tieliikennelain mukaisesti.
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava
lähtöoikeuden epäämisen uhalla.
Ennakkotutustuminen on sallittu vain luokissa 1 – 13 kilpaileville. Mikäli luokkien 14 – 27 kilpailijoita
tai heidän edustajiaan tavataan reitillä ennakkotutustumisen aikaan, evätään heiltä lähtöoikeus
Louhinta-Ässät Ralliin. Rangaistus ei myöskään pois sulje lajiliiton mahdollisesti antamia sanktioita.
Reitti-tiimi suosittelee nuotittamaan ensimmäisenä EK:n 1 kahteen kertaan. Sen jälkeen EK:t 2,3 ja
4 ajojärjestyksessä kertaalleen, jonka jälkeen uudelleen EK:t 2,3, ja 4.

TRAILERIPARKKI JA KALUSTON PURKUALUE:
Traileriparkki sijaitsee osoitteessa: Tiilitehtaankatu. Tarkemmat ohjeet alla olevassa kartassa.
Seuratkaa opasteita.

TURVALLISUUSTARKASTUS:
Turvallisuustarkastus alkaa klo 12:46 ja se järjestetään kilpailun lähtöjonossa Keuda-Talon edessä.
Turvallisuustarkastukseen saavutaan numerojärjestyksessä, 15 minuuttia ennen omaa
ihannelähtöaikaa, ajovarusteet päällä.
.
Ote turvallisuustarkastuksen aikataulusta:
Kilpailunumero
1
30
60
90
109

Turvallisuustarkastusaika
12:46
13:15
13:45
14:15
14:34

LÄHTÖ:
Kilpailun lähtö tapahtuu Keuda-Talon edestä. Kilpailijat saavat aikakortin lähtö-AT:lta hyväksyttyä
katsastuspöytäkirjaa vastaan.
Ajanottotransponderit jaetaan kilpailun lähtöalueella.

KÄYTETTÄVÄ AIKAKORTTI:
Louhinta-Ässät Rallissa on käytössä mukautettu aikakortti. Alla ohjeet aikakortin käyttöön:

TOIMINTA LÄHDÖN AIKATARKASTUSASEMALLA:
Huomioittehan, että erikoiskokeiden lähdöissä ei ole aikatarkastusasemia (Tulo-AT & Lähtö AT).
Lähtölinjalla toimii lähettäjä sekä lähdön kirjuri. Alla tarkempi toimintaohje.

HUOLTO JA HUOLTOALUE:
Huolto tapahtuu EK3 ja EK4 -välillä. Huolto-alueita on kaksi ja niille saavutaan kilpailijanumeroiden
perusteella:
-

Nrot 1 – 30 → Huoltoalue 1
Nrot 31 – 60 → Huoltoalue 2
Nrot 61 – 90 → Huoltoalue 1
Nrot 91 – 109 → Huoltoalue 2

Huoltoalueelle saavuttaessa seuratkaa tiekirjaa sekä liikenteenohjaajia.

Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja
kilpa-auton alla vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Jonkin
näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta sulkemiseen.
Alla kartta huoltoalueista:

TANKKAUS:
Tankkaus kilpailun aikana tapahtuu Monninkylän SEO:lla osoitteessa Meijeritie 2, 07230
Monninkylä.
Kilpabensiiniä ja E85 -bensiiniä käyttävät tankkaavat omista astioistaan erikseen merkityllä
tankkausalueella Monninkylän SEO:n pihalla.
Huoltoaseman sijainti on merkitty tiekirjaan.

MAALI:
Kilpailun maali sijaitsee Keuda-Talolla.
Ajanottotransponderit kerätään pois maali-AT:lla.

PALKINTOJENJAKO JA PALKINNOT:
Palkinnot jaetaan erillisessä tilaisuudessa Keuda-Talolla kilpailun jälkeen. Palkintojenjakopaikalle
on opasteet.
Palkinnot jaetaan kahdessa osassa:
Luokat
14 -19
20 - 26
1-13
27

Klo.
17:45
18:30

Palkintojenjakoaikatauluun voivat vaikuttaa kilpailun mahdollinen viivästyminen.
Palkinnoksi jaetaan muistoesine. Palkittavien lista löytyy kilpailun virtuaaliselta viralliselta
ilmoitustaululta: Virallinen Ilmoitustaulu
Lisäksi Askolan Takka on lahjoittanut palkinnoksi Nordpeis-kamiinan. Kamiinan voittaa se kilpailija,
joka voittaa luokkansa suurimmalla erolla toiseksi tulevaan. Kamiina jaetaan
palkintojenjakotilaisuudessa viimeisenä ja voittaja saa sen mukaansa heti paikanpäältä.

AJANOTTO JA AJANOTTOLAITTEET:
Ajanottotransponderit jaetaan kilpailijoille lähtöalueella ja kerätään pois Maali-AT:lla.
Mikäli keskeytätte kilpailun, palautattehan transponderin purkuautoon tai kilpailutoimistoon!

TULOKSET:
Louhinta-Ässät Rallin viralliset, hyväksytyt tulokset julkaistaan KITI-järjestelmässä. Kilpailun aikana
tuloksia voi seurata MUT-palvelun sivuilla osoitteessa www.mut-palvelu.fi

PUKUHUONEET JA WC:
Keuda-Talolta löytyvät pukuhuoneet sekä suihkutilat. Sisäänkäynti pääovesta, seuraa opasteita.

MUUT PALVEUT KILPAILUKESKUKSESSA:
Kilpailukeskuksessa Keuda-Talolla on kahvio, jossa myydään ruokaa ja juomaa. Kahviossa on Aoikeudet. Keuda-Talon pihalla on grilli, jossa myydään makkaraa.

MAINOKSET:
Kilpailunumeroiden mainos: Louhinta-Ässät Oy

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ:
Simo Pärnänen 044 0747120
Tavattavissa kilpailun aikana kilpailualueella.
Parhaiten tavoittaa puhelimitse.

LIITTEET:
-

Kuuluttajatietolomake
Ennakkotutustumistietolomake / Huollon yhteystietolomake
Muutoksia ilmoittautumisessa-lomake

