18.5.2013

KILPAILIJAOHJE

Tervakosken Urheiluautoilijat ry.

KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervetuloa Janakkalaan, Black Rocket ralliin ja kilpailemaan Hämeen parhaille sorateille!
Kilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 200 kilpailijaa, osallistujien jakaantuen kohtuullisen hyvin kaikkien
luokkien kesken. Luokittain katsottuna suurin osallistujamäärä löytyy kuitenkin B-juniorien puolelta,
joten se toivottavasti viestii siitä, että myös uusia harrastajia on saatu lajimme pariin.
Tällä kertaa rallimme reittitiimi on pyrkinyt saamaan myös hieman uudistusta reittiin ja onkin siinä
onnistunut. Kilpailussa on kaksi ek:ta, joita ei ole meidän kilpailussa vielä ajettu. Pääosin reitti
kulkee hyväpintaisia teitä pitkin, ja vaikka kevät hieman myöhässä tulikin, uskomme että tiet
kestävät hyvin kilpailun rasitukset.
Tähän kilpailijaohjeeseen on kasattu tärkeimmät seikat kilpailupäivästä, joten perehtykää niihin
huolellisesti. Kilpailukeskuksenamme toimii Turengin koulu ja jotta vastaisuudessakin voimme
toteuttaa hyvää yhteistyötä Janakkalan kunnan kanssa, on esitetty kilpailijaohjeissa tiettyjä kieltoja
mm. tupakoinnista. Samoin reiteillä ja erikoiskokeiden alueilla toivomme asianmukaista ja
esimerkillistä rallikäyttäytymistä jotta tulevaisuudessakin saamme ajaa näitä Hämeen parhaita
sorateitä ralleissamme.
Toivotamme kaikille mukavaa ja turvallista kilpailutapahtumaa!
Jarno Kääpä
Kilpailun johtaja

KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU
8:00 Kilpailutoimisto avataan, Turengin koulu, Koulutie 2, 14200 Turenki
8:00 Paperitarkastus alkaa
8:30 Tuomariston 1. kokous, kilpailukeskuksessa
9:00 Lehdistökeskus avataan
9:01 Esikatsastus alkaa, Keskipinta Oy:n tiloissa, Leppäkuja 4, 14200 Turenki
10:01 Lähtöön hyväksyttyjen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein
10:01 Alkaen kilpailumateriaalien jako 1h ennen kilpailijaparin omaa lähtöaikaa
11:01 Ensimmäinen kilpailija lähtee, Turengin koulu
13:00 Esikatsastus päättyy
16:33 Ensimmäisen kilpailijan maaliin saapumisaika
17:00 Tuomariston 2. kokous, kilpailukeskuksessa
17:30 Alkaen tulokset julkaistaan, kilpailukeskuksen ilmoitustaululla
n.18:00 Alkaen palkintojenjako kilpailukeskuksessa
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Turengin koulu, Koulutie 2, 14200 Turenki, avoinna klo 8- viimeiseen palkintojen jakoon asti
KILPAILUTOIMISTO
Paikka
Turengin koulu
Osoite
Koulutie 2, 14200 Turenki
Puhelin
040-7365697
Sähköposti laura.kaapa@terua.fi
Henkilö
Laura Kääpä
Aukioloaika 18.5.2013 08:00- viimeiseen
palkintojen jakoon asti
YHTEYSTIETOJA
Kilpailun sihteeri Laura Kääpä 040-7365697

LEHDISTÖKESKUS
Paikka
Turengin koulu
Osoite
Koulutie 2, 14200 Turenki
Puhelin
050-5235001
Sähköposti hannu.lehto@terua.fi
Henkilö
Hannu Lehto
Aukioloaika 18.5.2013 09:00- viimeiseen
palkintojen jakoon asti

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ KILPAILUPÄIVÄNÄ
Petri Differt, puh 040-5295584 joka on tavoitettavissa kilpailukeskuksen alueelta koko kilpailun
ajan. Ennen kilpailua hänet voi tavoittaa myös sähköpostitse petri.differt@kolumbus.fi

KULJETUSKALUSTO
Kilpailukeskuksen alueelle trailereilla tuleminen on EHDOTTOMASTI KIELLETTY! Trailereita
varten on varattu erillinen pysäköintialue (kts. oheinen kartta).
Traileriparkin alueella on TUPAKOINTI EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
Katsastuspaikalle huoltokalustolla on pääsy kielletty.
HUOLTOALUEET
Kilpailukeskuksen alueella on useampi huolto-alue, jotka ovat merkitty liitteenä olevaan karttaan
kirjaimin A-E. Kaikilta alueilta on kohtuullinen matka kilpailukeskukseen. HUOM! kilpailijat no. 1-39
ajakaa huoltoalueelle A. Muut kilpailijat, noudattakaa ehdottomasti järjestysmiesten ohjeita ja
ottakaa käyttöönne heidän määräämänsä alue. Huoltoalueiden tilat ovat erittäin tarkkaan mitoitettu,
joten ohjeiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää.
Huoltoalueelle pääsee vain yksi huoltoauto/ kilpailija. Huoltoautossa on oltava liitteenä oleva
huoltoautolomake täytettynä ja näkyvillä, jotta alueelle pääsee.
HUOM! Mikäli haluatte yhteishuollon toisen kilpailijan kanssa, tai huoltoautonne on normaalia
pakettiautoa suurempi (linja-auto, tms.), ottakaa yhteys Riku Nurmi (045-1202046,
nurmiriku@gmail.com), viimeistään keskiviikkona 15.5.
PAPEREIDEN TARKASTUS JA KATSASTUS
Johtuen pysäköintitilan rajallisuudesta kilpailukeskuksessa, papereiden tarkastukseen on tultava
kävellen. Jokaiselta huoltoalueelta on kohtuullinen kävelymatka kilpailukeskukseen.
Kilpailupapereiden tarkastus järjestetään lauantaina 18.5.2013 Turengin koululla, Koulutie 2,
Turenki.
Paperitarkastus alkaa klo 8:00. Paperitarkastuksessa on oltava henkilökohtaisesti paikalla.
Ilmoittautuessa tarkistetaan molempien kuljettajien ajokortit sekä auton asiapaperit.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee palauttaa kaikkien kilpailijoiden huollon yhteystietolomake, sekä
kuuluttajatietolomake.
Paperitarkastuksessa kilpailijat saavat katsastuskortin, kilpailunumerot sekä työkaluvaunun
arvontalipukkeet.

Katsastus järjestetään lauantaina 18.5.2013, Keskipinta Oy:n tiloissa, Leppäkuja 4, 14200 Turenki
Auton asiapaperit tarkastetaan myös esikatsastuksen yhteydessä.
Katsastusaikataulu:
Numerot klo
1-30
9.01 – 9.30
31-60
9.31 – 10.00
61-90
10.01 – 10.30
91-120
10.31 – 11.00
121-150
11.01 – 11.30
151-180
11.31 – 12.00
181-200
12.01 – 12.30
Katsastus päättyy 30 minuuttia viimeisen kilpailunumeron katsastusajan päättymisen jälkeen.
Kilpailunumerot tulee olla kiinnitettynä katsastukseen saavuttaessa. Ovinumeromainos Keskipinta
Oy / Black Rocket
KILPAILUMATERIAALIN JAKO
Kilpailumateriaali jaetaan 1 tuntia ennen kilpailijan omaa lähtöaikaa samassa paikassa kuin
paperitarkastus, hyväksyttyä katsastuskorttia vastaan.
Kilpailumateriaali sisältää 2kpl reittikarttoja (toinen on tiekirjan osana), tiekirjan ja aikakortin.
LÄHTÖ
Lähtö tapahtuu Turengin koululta klo 11.01 alkaen.
Lähdössä on erittäin niukasti tilaa joten suosittelemme, ettei aikaisemmin kuin 5 min ennen omaa
lähtöaikaa saavuttaisi lähtöpaikalle.
MAALI
Maali sijaitsee Turengin koululla. Kilpailussa ei ole maalin Parc Ferme:tä. Vastalauseet autoja
vastaan on tehtävä ennen ko. auton maaliin saapumista.
HUOLTO
Huollossa käydään kilpailun kuluessa yhden kerran. Huoltaminen on sallittu ainoastaan
huoltoalueella. Muilla alueilla ainoastaan miehistö saa tehdä korjaustoimenpiteitä käyttäen kilpaautossa mukana olevia työkaluja.
Huoltoautolappu on oltava näkyvissä huoltoautossa. Vain yksi huoltoauto/ kilpailijapari saa tulla
huoltoalueelle.
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen 6 kg sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina.
Kilpa-auton ja huoltoauton alla on oltava huoltoalueilla nesteitä läpäisemätön suojamatto. Jonkin
näiden puuttuminen johtaa rangaistukseen tai välittömään kilpailusta sulkemiseen kilpailun johtajan
päätöksellä.
Rangaistukset rikkomuksista huolto- ja kilpailukeskuksen alueella
1. rikkomus 100e
2. rikkomus 200e
3. rikkomus kilpailusta sulkeminen kilpailunjohtajan päätöksellä
Huoltoalueelle saavuttaessa on AT 3 C, josta saatte uuden aikakortin, sekä saapumisajan AT 3
D:lle. Tässä kohtaa suoritetaan mahdollinen tiivistäminen.
MUUTA HUOMIOITAVAA!!
Samaan aikaan kilpailumme kanssa on meneillään myös paikallisen urheiluseuran järjestämä
juoksukilpailu. Tämän kilpailun lähtö ja maali sijaitsevat samalla hiekkakentällä, kuin huoltoalue A.
Juoksukilpailun kesto on n. klo 10-13. Juoksijat käyttävät lähtiessään ja maaliin saapuessaan
samaa tietä, jota pitkin myös ajetaan huoltoalueille ja josta rallin lähtö tapahtuu. Juoksijoiden lähtö

tapahtuu yhteislähtönä, mutta maaliin jokainen tulee tietysti omaa vauhtiaan. Huomioikaa tämä
liikkuessanne ennen lähtöaikaanne. Rallin tauon alkaessa juoksukilpailu on jo ohi.
Uskomme, että kaksi erilaista kilpailua mahtuu hyvin samalle alueelle ja voimme esimerkillisellä
toiminnallamme luoda myös myönteistä suhtautumista autourheilua kohtaan.
TANKKAUS
Tankkaaminen on sallittu vain tiekirjan osoittamilla huoltoasemilla joka tapahtuu tauolta lähtiessä.
Huoltoalueella tankkaaminen on kilpailusta sulkemisen uhalla kielletty.
Tankkausmahdollisuuksia on kaikkiaan kaksi ja ne ovat merkitty tiekirjaan. Asemat ovat ABC (käy
setelit ja kortit) ja Neste (käy vain kortit). HUOM! Sellaisille kilpa-autoille jotka tarvitsevat
erikoisvälineistöä tankkauksessa, kuten FIA-tankit ym. on tankkauspisteeksi varattu Neste, joka on
aivan huoltoalueiden vieressä.
Kuljettajille on hyvä varata sekä käteistä, eri kokoisina seteleinä, että luottokortti mukaan kilpaautoon jotta tankkaukset eri paikoissa on mahdollista suorittaa tarvittaessa eri tavoin.
HUOM! Visa Electron ei välttämättä käy maksuvälineeksi kaikissa tankkauspaikoissa.
Tankkaus lähdön ja maalin välillä:
Lähtö - tankkausmahdollisuus n. 95km yht josta EK-km 28,5km ja siirtymää n. 66km
Tankkausmahdollisuus – maali n. 70km josta EK-km 14,1km ja siirtymää n. 56km
PESEYTYMIS-/ PUKEUTUMISTILAT
Kilpailijoille on varattu peseytymis-/ pukeutumistilat kilpailukeskuksessa Turengin koululla
TULOKSET
Kilpailun tulokset on nähtävillä internetistä www.mut-palvelu.fi sekä KITI-kisapalvelusta.
PALKINTOJENJAKO
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille kilpailukeskuksessa Turengin koulun juhlasalissa
alkaen n. klo 18:00.
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. Kaikkien palkittavien
kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä poissaoloon luvan voi
antaa vain kilpailunjohtaja.
TUPAKOINTI JA SIISTEYS
Traileriparkki sijaitsee alueella jossa tupakointi on ehdottomasti kielletty!
Kilpailukeskuksena toimii Turengin koulu. Koulun-, sekä huoltoalueilla tupakointi on kielletty ja
sallittu vain erikseen tupakointiin merkityllä alueella. Toivoisimme huolto-, ja kilpailukeskuksen
alueilla teidän käyttävän wc-palveluja ja tiloja hyväksenne.
TYÖKALUVAUNUN ARVONTA
Kilpailun lähtijöiden kesken arvotaan IKH työkaluvaunu lahjakorttina. Paperitarkastuksen
yhteydessä saatte arvontalipukkeet, joka tulee kilpailijoiden itse täyttää ja palauttaa
kilpailukeskuksessa sijaitsevaan arvontalaatikkoon. Arvonta tapahtuu ensimmäisen palkintojen
jaon yhteydessä.

LIITTEET
-opaskartta
-huoltoauton tiedot
-huollon yhteystietolomake
-kuuluttajatietolomake

OPASKARTTA

HÄMEENLINNA

TRAILERIT

KILPAILUKESKUS
LÄHTÖ / MAALI
HUOLTO
HUOLTO-ALUEET
KATSASTUS
C

A
B
D

LAMMI

E

HAUSJÄRVI

HELSINKI / TAMPERE 3

Kilpailunumero:
______________
Huoltoauton rekisterinumero:

__________________________

PALAUTA TÄMÄ LOMAKE PAPERITARKASTUKSEEN!

HUOLLON YHTEYSTIEDOT
Kilpailunumero:____________
Huollon yhteyshenkilö:________________________________
Huollon puhelinnumero:_______________________________
Huoltoauton rekisterinumero:_________________________

I-ohjaajan allekirjoitus:______________________________

PALAUTA TÄMÄ LOMAKE PAPERINTARKASTUKSEEN!

KUULUTTAJATIETOLOMAKE
Kilpailunumero:_______________
1. Ohjaajan nimi____________________________ Ikä_______
Seuran nimi______________________________
2. Ohjaajan nimi____________________________ Ikä_______
Seuran nimi______________________________
Auto:________________________
Luokka:______________________
Saavutukset:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Sponsorit ja yhteistyökumppanit:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Muuta tietoa:
______________________________________________________

