8.6.2019 ORIPÄÄ
TERVETULOA ORIPÄÄHÄN
Tervetuloa järjestämäämme Kaasujalka Ralliin. Haluamme tehdä Teille yhteistyökumppaneidemme ja alueen autourheiluseurojen
kanssa hyvän autokilpailun Varsinais-Suomeen.
Kilpailukeskuksena toimii Oripään lentokenttä. Sinne saavuttuanne jättäkää ensin traileri sille varattuun paikkaan ja vasta sitten ajakaa
kilpa- ja huoltoauto huoltoalueelle. Noudattakaa liikenteenohjaajien opastusta.
KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU
PERJANTAI 7.6.19
klo 9.30
Kilpailutoimisto avataan Oripään lentokentällä, Hirvikoskentie 300, 32500 Oripää
klo 9.30
Paperitarkastus ja kilpailijamateriaalien jako alkaa ennakkotutustuttaville luokille
klo 10.00
Ennakkotutustuminen alkaa
klo 18.00
Ennakkotutustuminen päättyy
klo 20.00
Tuomariston 1. kokous
LAUANTAI 8.6.19
klo 7.00
Kilpailutoimisto avataan
klo 7.00
Paperitarkastus, materiaalin jako alkaa, luokat 1-17, 23-26, 31-39
klo 7.30
Tasanopeusautot (lk 23) turvallisuustarkastus alkaa
klo 8.00
Turvallisuustarkastus alkaa
klo 8.46
Tasanopeusautojen (lk 23) lähtö
klo 9.01
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein
klo 10.01
Kilpailun lähtö
klo 12.17
Tasanopeusautot (lk 23) kilpailun tauko
klo n. 13.30
Kilpailun tauko
klo n. 16.20
Tasanopeusautot (lk 23) kilpailun maali
klo n. 17.30
Tasanopeusautot (lk 23) palkintojen jako
klo n. 17.35
Kilpailun maali
klo n. 18.00
Tulosten julkaiseminen alkaa
klo n. 19:00
Palkintojenjako alkaa
KILPAILUTOIMISTO
Oripään lentokenttä, Hirvikoskentie 300, 32500 Oripää
Susanna Rantasalo, puh. 040 746 8870
TRAILERIT
Trailerit jätetään kilpailukeskuksessa olevalle erikseen merkitylle paikalle.
KILPAILIJOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Tero Rönnemaa p. 040 5367 899
Kilpailijoiden yhdyshenkilö on tavoitettavissa kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa,
katsastuksessa, tauolla ja huoltoalueella.
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ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALIN JAKO LUOKAT 18-22 ja 27-30 (nuottiluokat) PERJANTAINA
Luokkien 18-22 ja 27-30 (nuottiluokat) ilmoittautuminen ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa 7.6.2019 klo 9:30 Oripään
lentokentällä, Hirvikoskentie 300, 32500 Oripää. Kuitatessaan materiaalin vastaanotetuksi kilpailijan pitää antaa järjestäjälle tiedot
tutustumisautostaan ja puhelinnumeronsa.
Kilpailijoilta tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä:
- Ajokortti
- ll-ohjaajan voimassa oleva ajokortti, poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti tai
passi
- Ilmoittajalisenssi (jos ilmoittaja on muu kuin miehistön jäsen)
- Auton asiapaperit (rekisteriote/siirtolupa, katsastuskortti)
Palautathan kilpailunjärjestäjälle valmiiksi täytettynä:
- Huollon yhteystiedot
- Kuuluttajatietolomakkeen
Kummankin kuljettajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla ilmoittautumisessa.
Kilpailijoille luokat 18-22 ja 27-30 jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä:
- Katsastuspöytäkirja
- Ovinumerot
- Tiekirja
- Reittikartta 2 kpl
- Nuotitus numerot 2 kpl (tuulilasiin keskelle ja oikeaan takasivulasiin)
- Huoltoautotunniste
Kilpailijoille luokat 18-22 ja 27-30 jaetaan lauantaina hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan tuntia ennen omaa lähtöaikaa:
- Aikakortti
- Transbonderi (sisäpeilin kohdalle keskelle tuulilasia)
REITTIIN TUTUSTUMINEN
Luokkien 18-22 ja 27-29 ennakkotutustumisaika alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 18:00
Reittiin tutustuminen on sallittu seuraavin rajoituksin: Tutustumiskertoja ei ole rajoitettu. Ennakkotutustumis-autossa saa olla
ennakkotutustumisen aikana vain ennakkotutustumiseen oikeutettu kilpailijapari.
Järjestäjän antamat tutustumisauton tunnukset pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan takasivulasiin ja ne pitää olla näkyvillä
koko tutustumisajan.
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.
EK1/5 ja EK2/6 tutustuminen klo 10:00 – 18:00
EK3 ja EK4 tutustuminen klo 10:00 – 14:00
EK7 ja EK8 tutustuminen klo 14:00 – 18:00
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.
TURVALLISTA NUOTITUSPÄIVÄÄ !
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ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALIN JAKO LUOKAT 1-17, 23-26, 31-39 (ei-nuottiluokat) LAUANTAINA
Ilmoittautuminen alkaa 8.6.2019 klo. 7:00 Oripään lentokentällä
Kilpailijoilta tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä:
- Ajokortti
- ll-ohjaajan voimassa oleva ajokortti, poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti tai
passi
- Ilmoittajalisenssi (jos ilmoittaja on muu kuin miehistön jäsen)
- Auton asiapaperit (rekisteriote/siirtolupa, katsastuskortti)
Palautathan kilpailunjärjestäjälle valmiiksi täytettynä:
- Huollon yhteystiedot
- Kuuluttajatietolomakkeen
Kummankin kuljettajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla ilmoittautumisessa.
Kilpailijoille jaettava materiaali luokat 1-17, 23-26, 31-39
- Katsastuspöytäkirja
- Ovinumerot 2kpl
- Huoltoautotunniste
- Tasanopeusohje (lk 23)
Kilpailijoille luokat 1-17, 23-26, 31-39 jaetaan hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan tuntia ennen omaa lähtöaikaa:
-Aikakortti
- Tiekirja
- Reittikartta 2kpl
- Transbonderi (sisäpeilin kohdalle keskelle tuulilasia)
TURVALLISUUSTARKASTUS
Oripään lentokenttä
tasanopeusautot klo 7:30 – 8:00
nro 1 – 30
klo 8:00 – 8:30
nro 31 – 60
klo 8:31 – 9:00
nro 61 – 90
klo 9:01 – 9:30
nro 91 – 121
klo 9:31 - 10:00
Turvallisuustarkastus päättyy 10 min viimeisen kilpailijan jälkeen.
Katsastuspäällikkö Tuomas Henriksson p. 044 5532 186
Ole ystävällinen ja ota ajovarusteet valmiiksi esille turvallisuustarkastukseen tullessasi!
TAUKO
Reitin varrella on kokoomatauko enintään 60 min ja vähintään 20 min.
HUOLTAMINEN
Huoltaminen on sallittu kilpailukeskuksessa olevalla huoltoalueella. Kilpailukeskuksessa on mahdollista lunastaa 6m x 10m
sisähuoltopaikka hintaan 50€ / paikka. Paikkoja on rajoitetusti. Varaukset ennakkoon Jarno Puumalainen p. 0400 535 302
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimetysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla vähintään sen pohjapintaalan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite huoltotoimenpiteiden aikana. Jonkin näistä puuttuminen johtaa välittömästi
kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta sulkemiseen. Huoltoalue sijaitsee pohjavesialueella.
TANKKAUS
Tankkaaminen kilpailun aikana on sallittu vain tiekirjaan merkityllä, reitillä olevan huoltoaseman jakelulaitteista (Shell Oripää). Muualla
tankkaaminen kilpailun aikana on kielletty.
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RE 85 ja 2 t –polttoainetta käyttävät kilpa-autot, ja ne kilpa-autot, jotka sääntökirjan liite J:n mukaisesti voi käyttää FIA:n kilpabensiiniä,
voidaan tankata omasta erillisestä astiasta, josta moottorin tarvitsema polttoaineseos auton polttoainetankkiin kaadetaan tai pumpataan.
Tankkauspaikka Shell Oripään pihalla, erillisellä tankkausalueella.

Maksun voi suorittaa käteisellä/maksukortilla automaattiin tai huoltamon kassalle.
GPS -SEURANTA
Kilpailijoiden paikantamiseen ja seuraamiseen käytetään rallin erikoiskokeilla Karttaselaimen (www.karttaselain.fi) GPS-seurantaa. Ne
kilpailijat, jotka käyttävät seurantaa, ovat oikeutettuja kanssakilpailijan aiheuttaman tiesulun takia joutuessa pysähtymään,
aikahyvitykseen (edellyttää vielä incar kuva tai videomateriaalia tapahtumasta). Sovelluksen asentamisesta ja käynnistämisestä tulee
erillinen ohje kitiin.
MAALI
Muista palauttaa transbonderi kilpailutoimistolle välittömästi maaliin tulon jälkeen
TULOKSET
Tulokset julkaistaan luokittain aikataulun mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI
järjestelmästä
PALKINTOJENJAKO
Palkinnot jaetaan luokittain aikataulun mukaisesti.
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. Pakottavista syistä luvan poissaoloon antaa kilpailunjohtaja.
PUKEUTUMINEN JA PESEYTYMINEN
Kilpailijoiden pukeutumis- ja peseytymistilat löytyvät kilpailukeskuksesta.

Tervetuloa Kaasujalka Ralliin!
Ralliravintola palvelee Teitä lauantaina 8.6.2019 klo 7.00 alkaen!
HUOM. Ralliravintolassa tarjolla myös aamupalaa

Kaasujalka Ralli aamupala 4€
puuro, keitetty muna, kahvi/tee, sämpylä ja tuoremehu
Voit maksaa ostoksesi kortilla tai käteisellä. Myös lähimaksu käy.
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Koordinaatit:
60°52.340 N
22°44.530 E
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HUOLLON YHTEYSTIEDOT

kilp.nro

auton rek.nro. ________________________________

huoltohenkilö ________________________________
puh.

______________________________________

kilpailijoiden puh.nrot
kuljettaja ____________________________________
kartturi______________________________________
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kilp.nro

KUULUTTAJALOMAKE

Kuljettaja
nimi: ______________________________________________________________________________
seura: _____________________________________________________________________________
harrastukset: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kartanlukija
nimi: ______________________________________________________________________________
seura: _____________________________________________________________________________
harrastukset: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Auto (merkki, malli, ryhmä, teho, ym.) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Saavutukset, tavoitteet: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Yhteistyökumppanit: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Muuta mainittavaa: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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