KILPAILUN SÄÄNNÖT
SM Itäralli
28.-29.2.2020
Ralli SM, Suomi CUP, kansallinen, NEAFP
Alue 3:n aluemestaruusosakilpailu
Joensuun Urheiluautoilijat ry
Joensuu

Sisällys
1.

Ohjelma .................................................................................................................................................... 2

2.

Virallinen ilmoitustaulu............................................................................................................................. 3

3.

Järjestäjä ................................................................................................................................................... 4

4.

Yleiskuvaus................................................................................................................................................ 4

5.

Kilpailuluokat ............................................................................................................................................ 5

6.

Ilmoittautuminen ...................................................................................................................................... 6

7.

Osallistumismaksut ................................................................................................................................... 6

8.

Renkaat ..................................................................................................................................................... 7

9.

Tankkaaminen .......................................................................................................................................... 7

10.

Ennakkotutustuminen (Luokat 1-6 ja 13-16) ........................................................................................ 7

11.

Mainostaminen ..................................................................................................................................... 9

12.

Kilpailun lähtö ....................................................................................................................................... 9

13.

Kilpailun maali / Yleisö EK ..................................................................................................................... 9

14.

Kilpailija materiaali ............................................................................................................................... 9

15.

Turvallisuustarkastus ............................................................................................................................ 9

16.

Huoltaminen ja tauot .......................................................................................................................... 10

17.

Tulokset .............................................................................................................................................. 11

18.

Palkinnot ja palkintojen jako............................................................................................................... 11

1. Ohjelma
21.1.2020 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.
17.2.2020 Ilmoittautuminen päättyy
klo 23:59

Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan, KITI-järjestelmässä ja

21.2.2020 kilpailun kotisivuilla; www.itaralli.fi
27.2.2020 Kilpailutoimisto avataan, vapaaehtoinen paperitarkastus ja
klo 18.-20

ennakkotutustumismateriaalin jako, luokat 1-6 ja 13-16

28.2.2020
klo 07:00

Kilpailutoimisto avataan, Jukolankatu 18, Joensuu

klo 07:10

Paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkavat, luokat 1-6 ja 13-19

klo 07:30

Ennakkotutustuminen alkaa EK:t 1-5, luokat 1-6 ja 13-16

klo 15:00

Paperitarkastus päättyy, luokat 1-6 ja 13-16

klo 15:30

Turvallisuustarkastus alkaa, luokat 1-6.
Muista varata oma katsastusaikasi, kts. Kohta 16.

klo 16:00

Ennakkotutustuminen alkaa EK 6, luokat 1-6 ja 13-16

klo 18:00

Ennakkotutustuminen päättyy EK:t 1-5, luokat 1-6 ja 13-16

klo 19:00

Ennakkotutustuminen päättyy EK6, luokat 1-6 ja 13-16

klo 20:00

Kilpailutoimisto suljetaan

klo 20:00

Turvallisuustarkastus päättyy, luokat 1-6

29.2.2020
klo 7:30

Kilpailutoimisto avataan, Jukolankatu 18, Joensuu

klo 8:00

Paperitarkastus alkaa, luokat 7-12 ja 17-19, materiaalin jako alkaa

klo 8:00

Turvallisuustarkastus alkaa, luokat 7-19

klo 8:00

Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein

klo 10:00

Paperitarkastus päättyy, luokat 7-19

klo 10:01

Kilpailun lähtö; Joensuun tori

klo 10:30

Turvallisuustarkastus päättyy, luokat 7-19

klo 12.25

Kilpailun tauko 1, kilpailijanro 1.

klo 14.23

Kilpailun tauko 2, kilpailijanro 1.

klo 18.35

Kilpailun maali, Joensuun ravirata
Palkintojenjako maalissa.
Tulosten julkaiseminen (aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa)

2. Virallinen ilmoitustaulu
Pe 28.2. klo 18 alkaen Kilpailutoimistossa; Jukolankatu 18 80160 Joensuu sekä kotisivuilla osoitteessa
www.itaralli.fi

KILPAILUTOIMISTO

LEHDISTÖKESKUS

Paikka

TTWEST / RIVERIA

Paikka

TTWEST / RIVERIA

Osoite

Jukolankatu 18, 80160 JOENSUU

Osoite

Jukolankatu 18, 80160 JOENSUU

Puhelin

0400 299 208

Puhelin

040 - 832 8356

Sähköposti

jaana@joeua.fi

Sähköposti

tl.photomedia@gmail.com

Henkilö

Jaana Mäkisalo

Henkilö

Timo Louhelainen

Aukioloaika

Pe 28.2.2020 klo 7:30 – 20:00

Aukioloaika

Pe 28.2.2020 klo 7:30 – 20:00

La 29.2.2020 klo 7:30 – yksi (1)
tunti viimeisen kilpailijaparin
maaliin tulosta

La 29.2.2020 klo 7:30 – yksi (1)
tunti viimeisen kilpailijaparin
maaliin tulosta

3. Järjestäjä
29.2.2020 ajettavan SM Itärallin järjestäjä Joensuun Urheiluautoilijat ry.
Kilpailu järjestetään noudattaen AKK:n rallia koskevia sääntöjä, Ralli SM-sarjasääntöjä sekä näitä SM
Itärallin- sääntöjä, jotka AKK Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 10/R/20.

Tuomaristo
Puheenjohtaja
Tuomarit

Nimi
Juha Viitanen
Esko Kähkönen
Arto Heino

Paikkakunta
Oitti
Kitee
Hyvinkää

Muut toimihenkilöt
AKK:n turvatarkkailija
AKK:n pääkatsastaja
Toimitsijat
Kilpailunjohtaja
Apulaiskilpailunjohtaja
Apulaiskilpailunjohtaja
Kilpailusihteeri
Kilpailusihteeri
Reittijohtaja
Turvallisuusjohtaja
Turvallisuuspäällikkö
reitti
OSR pj.
Ratamestari
Ratamestari
Tuloslaskentapäällikkö
Tiedotuspäällikkö
Katsastuspäällikkö
Kilpailijoiden
yhdyshenkilö
Kilpailijoiden
yhdyshenkilö

Nimi
Pentti Kangas
Jarmo Harju
Nimi
Janne Louhelainen
Matti Röning
Vesa Laurell
Jaana Mäkisalo
Henna Pallonen
Seppo Luukkonen
Petri Voutilainen
Anssi Laurell
Jouko Väänänen
Janne Karhunen
Heikki Hassinen
Juha Partanen
Markus Mäki-kulmala
Timo Louhelainen
Timo Brilli
Aulis Ahonen

Kangasniemi
Kotka
Puhelinnumero
050 3767 188
050 330 4984
045 223 4111
0400 299 208
040 582 9822
050 588 6749
0400 576 387
044 342 2587
050 303 2666
040 732 5957
040 540 6872
040 730 7276
040 558 2136
040 832 8356
0400 420 458
+358 50 535 5100

Timo Turunen

+358 400 473799

Sähköpostiosoite
janne.joeua@gmail.com

jaana@joeua.fi
henna.pallonen@saunalahti.fi
seppo.jluukkonen@gmail.com
petri.voutilainen@gmail.com
anssi.laurell@gmail.com
josevaan60@gmail.com
janne.i.karhunen@gmail.com
heikki.hassinen@tahtisaunat.fi
jupart@gmail.com
markus.maki-kulmala@ajaksi.fi
tl.photomedia@gmail.com
timo.brilli@gmail.com
aulis.ahonen@mikua.fi
timo.joeua@gmail.com

4. Yleiskuvaus
Kilpailun kokonaispituus on 336 km sisältäen 6 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 101km.
Jos kilpailija, tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Tohmajärven, Joensuun ja Kontiolahden
Suomen tiekartan keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan
lähtöaikaa pois lukien luokkien 1-6 ja 13-16 kilpailusääntöjen kohdan 11 mukainen ennakkotutustumisaika,
evätään kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun.

5. Kilpailuluokat
SM-luokat, Yleinen
Luokka1 SM1:

Luokassa hyväksytyt autot
-

R5- Super 2000 Rally
- FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000
(vanhentunein luokituksin) ja WRC2002 ja sitä ennen luokitellut autot)

Luokassa sallitut polttoaineet
Autourheilun Sääntökirjan Liite J:n
art. 252.9 kansallisen lisäyksen
mukaisesti.

-

N (2020 ja vanhemmat kv-luokituksen
mukaiset)
R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut)
- FIN N 4WD (sisältää N- ja R4luokitellut autot (VR4) kansallisilla
erivapauksilla ja myös vanhentunein
luokituksin)

Luokassa sallitut polttoaineet
Autourheilun Sääntökirjan Liite J:n
art. 252.9 kansallisen lisäyksen
mukaisesti.

- R1 ja R2B (myös kansainvälisesti
vanhentuneet luokitukset)

Luokassa sallitut polttoaineet
Autourheilun Sääntökirjan Liite J:n
art. 252.9 kansallisen lisäyksen
mukaisesti.

-

-V1600 (AKK, Liite J, Art. VII)

Luokassa sallitut polttoaineet
Autourheilun Sääntökirjan Liite J:n
art. 252.9 kansallisen lisäyksen
mukaisesti.

-

Ryhmä N enintään 2000 cm3,
FIA R3,
FIN R enintään 2550 cm3,
F enintään 3050 cm3

Super4

Luokka 2, SM2:
Tuotanto4

Luokka 3, SM3:

-

-

R2
Luokka 4, SM4:
V1600

Muut rajoitukset

Suomi Cup, Yleinen ja Juniorit
Luokka 5, SC5

Luokka 6

-

WRC 2011 ja uudemmat
RGT
N5 (RMC Motorsport / RFEA:n
luokitustodistuksella)

-

V 1600

-

N, A ja FIN-R enintään 1400 cc
R1 enintään 1600 cc
R2 enintään 1600 cc (myös
kansainvälisesti vanhentuneet
luokitukset)
Ryhmä F enintään 1600 cc
FIN-R enintään 1600 cc
N, A ja FIN-R yli 1600 cc
Ryhmä F yli 1600 cc R3 ja R3T

-

V 1600

RSJM
Luokka 7, RSJM 1
Luokka 8, RSJM 2

Luokka 9, RSJM 3

Luokka 10, RSJM 4
Nuorten SM
Luokka 11

Autonvalmistajat voivat anoa lupaa
käyttää luokassa 6 WRC- tai muuta
autoa, jonka FIA-luokitteluprosessi
on vielä kesken. AKK voi
anomuksesta hyväksyä luokkaan
haluamansa ajoneuvon. Anomukset
on jätettävä rallin lajipäällikölle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

-

Ryhmien F, N, A, FIN-R, V1600- ja Rluokkien 2WD- autot (myös
kansainvälisesti vanhentuneet
luokitukset), kuutiotilavuus vapaa

Luokka 13

-

R-Lite

Luokka 14

-

Historic kaikki Ikäkaudet

Naisten CUP
Luokka 12
Seniorit, Yleinen ja Juniorit (nuotti)

2WD (Autourheilun sääntökirjan Liite
J:n mukaisesti ralliin luokitellut autot)
4WD (Autourheilun sääntökirjan Liite
Luokka 16
J:n mukaisesti ralliin luokitellut autot)
Seniorit, Yleinen ja Juniorit (ei ennakkotutustuttavat)
Luokka 15

-

Luokka 17

-

Historic, kaikki ikäkaudet

Luokka 18

-

Luokka 19

-

2WD (Autourheilun sääntökirjan Liite
J:n mukaisesti ralliin luokitellut autot)
4WD (Autourheilun sääntökirjan Liite
J:n mukaisesti ralliin luokitellut autot)

6. Ilmoittautuminen
Jokaisen, joka haluaa osallistua SM Itäralliin, pitää ilmoittautua KITI-järjestelmän välityksellä (AKK:n
lisenssin haltijat) tai pyytää kilpailusihteeriltä jaana@joeua.fi toissijaiset ilmoittautumisohjeet.
Kilpailuun hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 180 sääntöjen mukaisesti ilmoittautunutta kilpailijaa.
Mahdollisessa karsintatilanteessa etusijalla ovat Ralli SM ja SuomiCup – luokkiin ilmoittautuneet
Luokissa 13 - 19 luokittain vaaditaan vähintään 3 lähtijää. Mikäli ilmoittautuneiden määrä on pienempi,
voidaan kyseisen luokan kilpailijat yhdistää toiseen luokkaan.
Ilmoittautuminen on oltava järjestäjällä viimeistään 17.2.2020 kello 23:59
6.1 Kilpailijatietojen käyttäminen järjestäjien toimesta
Kilpailija ilmoittautuessaan kilpailuun, hyväksyy antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailun järjestäjän
ja sarjajärjestäjän toimesta sekä määriteltyjen (nimi, seura jne.) henkilötietojen julkaisun
osanottajaluettelossa, tulosluettelossa yms. kilpailun viestinnässä.

7. Osallistumismaksut
Luokka/luokat

Ilmoittautunut SM –
sarjaan

Ei sarjailmoittautumista

Muulla kuin AKK:n
lisenssillä kilpaileva

LK 1 – LK 4

550 €

700 €

600 €

LK 5 – LK 6

450 €

500 €

500 €

LK 7 – LK 12

300 €

300 €

LK 13 – LK 19

280 €

280 €

Hinnat sisältävät SM-sarjasääntöjen mukaiset maksut AKK:lle.

Osallistumismaksu on oltava järjestäjän tilillä viimeistään 20.2.2020.
Maksut pitää suorittaa Joensuun Urheiluautoilijat ry:n tilille:
Pohjois-Karjalan Osuuspankki
IBAN

FI60 5770 0520 1000 55

BIC / SWIFT

OKOYFIHH

Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa
(jos ei toimi viitenumerona, lisenssinumero laitetaan viestikenttään.)

8. Renkaat
Luokissa 1-5 ja 7-12 on sallittu käyttää ainoastaan sarjasääntöjen Art.16. mukaisia renkaita 8 kpl:tta.
Luokkien 1-5 kilpailijoiden tulee antaa lomake käytettävistä renkaista perjantaina 28.2.2020 klo 20:00
mennessä. Luokkien 7-12 rengaskoodilomake kerätään pois turvallisuustarkastuksen yhteydessä.
Lomakkeet toimitetaan turvallisuustarkastuksen asiapaperitarkastukseen.

9. Tankkaaminen
Tankkaaminen on sallittu vain tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla. Erikoispolttoaineita käyttäville
tankkaaminen on sallittu erikseen merkityillä tankkausalueilla. Ilmoittautuessaan kilpailuun, kilpailijan on
ilmoitettava KITI:ssä kohdassa Lisätiedot, mitä polttoainetta käyttää (lyijytön bensiini, E85 vai FIA Liite J:n
mukainen).

10.

Ennakkotutustuminen (Luokat 1-6 ja 13-16)

10.1 luokat 1-6 ja 13-16
Torstaina 27.2.2020 klo 18-20 tai pe 28.2.2020 klo 7:10 alkaen kilpailijat voivat noutaa kilpailutoimistosta
tutustumismateriaalin paperitarkastuksen yhteydessä. Kuitatessaan materiaalin vastaanotetuksi kilpailijan
pitää antaa järjestäjälle tiedot tutustumisautostaan ja matkapuhelinnumero, sekä huollon yhteystiedot.
Kilpailijan tulee antaa puhelinnumero mistä hänet tavoittaa koko kilpailun ajan.
Tutustumismateriaalin noudon yhteydessä tarkastetaan molempien kuljettajien sääntöjen määrittelemät
asiapaperit. Molempien ohjaajien on oltava henkilökohtaisesti paikalla.
Järjestäjän antamat kaksi (2) tutustumisauton tunnusta pitää kiinnittää tuulilasiin ja takalasiin keskelle ylös.
Niiden täytyy olla näkyvissä 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. Järjestäjä
kieltää ajon erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan. Järjestäjä suorittaa nopeus- ja ajotapavalvontaa
tutustumisaikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja rankaisee liikennerikkomuksista tieliikennelain
mukaisesti.
Tutustuminen reittiin ainoastaan tieliikenneasetuksen mukaisilla ns. siviilirenkailla

GPS-seurantalaiteet jaetaan ennakkotutustumismateriaalin jaon yhteydessä ja niiden on oltava käytössä
ennakkotutustumisen aikana. Kilpailijan on varattava tutustumisautoonsa USB-virtalähde
seurantalaitteistoa varten ja pidettävä laite kytkettynä koko tutustumisen ajan.
Erikoiskokeisiin saa tutustua vain kaksi (2) kertaa, mukaan lukien kahteen kertaan ajettavat erikoiskokeet.
Järjestäjä valvoo tutustumiskertojen määrää seurantalaitteen avulla.
Kilpailija on velvollinen palauttamaan GPS-seurantalaitteen ennakkotutustumisen jälkeen
kilpailutoimistoon.
Nopeusrikkomus ennakkotutustumisen aikana poliisin tai kilpailun järjestäjän nopeusvalvontalaitteella
mittaamasta ylinopeudesta kilpailunjohtaja langettaa seuraavan rangaistuksen:
1. rikkomus: varoitus
2. rikkomus: sakko 90 €
3. rikkomus: sakko 200 €
4. rikkomus: lähtöoikeus evätään kilpailun johtajan päätöksellä
Sakot on maksettava kilpailutoimistoon viimeistään 30 min ennen omaa lähtöaikaa, muuten lähtöoikeus
evätään. Törkeissä tapauksissa (yli 30km/h ylinopeus) on kilpailunjohtajalla mahdollisuus langettaa kovempi
rangaistus.
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden
epäämisen uhalla.

10.2 Ennakkotutustumisaika
EK:t 1-5. pe 28.2.2020 klo 7:30-18:00,
EK 6, pe 28.2.2020 klo 16:00 – 19:00. Ek 6 on yleisöerikoiskoe Joensuun raviradalla.

10.3 Luokat 7-12 ja 17-19
Luokilla 7-12 ja 17-19 ei ole ennakkotutustumismahdollisuutta. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden missä
kilpailun vaiheessa tahansa tarkastaa luokkien 7-12 ja 17-19 kilpailijan auton ja siinä mukana olevat
henkilökohtaiset varusteet (myös puhelimet) ja laukut mahdollisten nuottien löytämiseksi. Tällaisen
materiaalin löytyminen johtaa kilpailusta sulkemiseen sekä mahdolliseen kilpailun jälkeiseen AKK:n
määräämään rangaistukseen.

11.

Kilpailunumerot ja mainostaminen

Kilpailunumeroiden mainokset ilmoitetaan kilpailijaohjeessa, joka on niiltä osin osa näitä kilpailun sääntöjä.
Arvokilpailuiden tuulilasimainos ja muut mainokset SM-sarjasääntöjen mukaisesti.

12.

Kilpailun lähtö

Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla.
Kilpailijalla tulee olla autossaan kilpailun ajan järjestäjän GPS-seurantalaite.
Ajanottolaite sekä GPS tulee hakea kilpailutoimistosta yksi (1) tunti ennen omaa lähtöaikaa ja kiinnittää
ohjeen mukaan ennen kilpailun lähtöä.
Kilpailijat saavat aikakorttinsa kilpailun lähdöstä lähtöajallaan.
Lähtö tapahtuu klo 10.01 alkaen Joensuun torilta 1 minuutin välein.
Kilpailun lähdössä ei ole lähdön Parc Fermé aluetta, mutta järjestäjä kehottaa kilpailijoita kokoontumaan
lähdön odotusalueelle aikaisintaan 30 minuuttia ja viimeistään 10 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.
Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, kilpailunjohtajan
päätöksellä.
Kuljettajalla ja/tai kartanlukijalla on oltava mukana autossa auki pidettynä GSM-puhelin
onnettomuustilanteen varalta. Puhelinnumero on oltava ilmoitettuna kilpailutoimistoon ennen kilpailun
alkua.

13.

Kilpailun maali / Yleisö EK

EK nro 6 on yleisö EK Joensuun raviradalla. Kilpailun maali sijaitsee välittömästi EK:n jälkeen (AT6B)

14.

Kilpailija materiaali

Jokainen miehistö saa tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 kpl katsojaoppaita
materiaalin jaon yhteydessä.

15.

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus järjestetään RIVERIA huoltohallissa, Jukolankatu 18, Joensuu.
Luokkien 1-6 turvallisuustarkastus alkaa pe 28.2. klo 15.30
Luokkien 1-6 kilpailija varaa turvallisuustarkastusajan os. www.rallism.fi. Varaus tulee tehdä 21.02.2020 klo
21:00 –26.02.2020 klo 22:00 välisenä aikana.
Luokilla 7-19 ei ole ajanvarausta ja turvallisuustarkastus alkaa 29.2.2020. Katsastusaikataulu ilmoitetaan
kilpailijaohjeessa.
Mikäli kilpailija haluaa vaihtaa katsastusaikansa varausjärjestelmän sulkeuduttua, kilpailunjärjestäjä
pidättää tästä maksuna 50 €. Sama maksu peritään myös niistä autoista, jotka järjestäjä sijoittaa kilpailijan
jätettyä ajan varaamatta tai mikäli kilpailija myöhästyy varaamastaan katsastusajankohdasta.

Tästä ajasta myöhästyminen oikeuttaa kilpailun johtajan jopa epäämään lähtöoikeuden. Kilpailijan on
ilmoittauduttava katsastukseen viimeistään 10 minuuttia ennen omaa katsastusaikaa, jolloin todetaan että
kilpailija on ajoissa paikalla ja tarkastetaan sääntöjen mukaiset paperit. Myöhästyminen katsastukseen
ilmoittautumisesta aiheuttaa 50 € myöhästymismaksun.
Hyväksytyn paperikatsastuksen jälkeen toimistossa täytetään katsastuspöytäkirjaan saapumisaika ja se
annetaan kilpailijalle, joka siirtyy autoineen kohti katsastuslinjaa. Nämä kilpailunjohtajan päätöksellä
määrätyt maksut on maksettava kilpailutoimistoon viimeistään 1 h ennen kilpailijan lähtöaikaa.
Maksamatta jättäminen aiheuttaa lähtöoikeuden epäämisen.
Turvallisuustarkastukseen tullaan siviilirenkain!
Ahtimien ja FIA pop OFF–venttiilien sinetöinti järjestetään samassa paikassa.
Miehistön ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä turvallisuustarkastuksessa.
Turvallisuustarkastus päättyy molempien päivien osalta 10 minuuttia viimeisen kilpailunumeron
tarkastusajan päättymisen jälkeen
Sinetöidyn osan vaihtaminen kilpailun aikana
Kilpailijan on tehtävä ilmoitus puhelimitse katsastuspäällikkö Timo Brilli 0400 420 458
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa kohtaan kilpailun
aikana, tulee tehdä aina puhelimitse järjestäjän tiekirjassa ilmoittamaan puhelinnumeroon ennen
vastalauseen kohteena olevan auton saapumista kilpailun maali AT:lle. Tämän jälkeen tekniikan edustajat
ottavat ko. auton valvontaansa. Kilpailun järjestäjä tulee todentaa vastalauseen tekijän henkilöllisyys.
Jokainen kilpailun aikana puhelimitse tehty auton tekniikkaa koskeva vastalause tulee tehdä kirjallisena
viimeistään heti maali AT:lle saavuttua

16.

Huoltaminen ja tauot

Kilpailussa on keskitetty huoltoalue, joka sijaitsee osoitteessa Jukolankatu 18 80160 Joensuu. Huollossa
käydään kilpailun aikana kaksi kertaa. Huoltoon tullaan ja poistutaan AT-aseman kautta.
Luokkien 1-12 ensimmäisen huoltotauon pituus on 20 minuuttia. Toisen huoltotauon pituus on 30
minuuttia. Huoltotauoilla on käytössä ns. flexi-huolto
Luokkien 13-19 ensimmäisen huoltotauon pituus on maksimissaan 20 minuuttia ja toisen huoltotauon
pituus on maksimissaan 30 minuuttia.
Kokoomatauko maksimissaan 30min on toisen huollon yhteydessä (ns. FLEXI service). Toinen
kokoomatauko on ennen EK:ta 6.
Huoltojen ja taukojen lisätiedot kilpailijaohjeessa, joka on niiltä osin osa näitä kilpailun sääntöjä.
Järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijaparille 6 x 8 metrin kokoiset huoltoalueet, ja tiimien mestaruudesta
ajaville SM-sarjasääntöjen mukaiset huoltoalueet.
Erikoistoivomuksista ja yhteisistä huolloista tulee lähettää yksityiskohtainen kirjallinen anomus (alueen
koko mainittava) viimeistään 20.2.2020 sähköpostiin: matti.joeua@gmail.com
Sen jälkeen huoltoparkin järjestäjä perii 150€ / kilpailijapari mahdollisista muutoksista. Järjestäjä pidättää
oikeuden mahdollisiin anomuksien epäämisiin.

Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpaauton alla vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Ulkoisen aggregaatin
ja muiden polttoainetta sisältävien astioiden alla on myös oltava nesteitä läpäisemätön suojapeite.
Rangaistukset rikkomuksista huoltoalueella:
1. rikkomus: 300€
2. rikkomus: 600€
3. rikkomus: Kilpailusta sulkeminen kilpailunjohtajan päätöksellä.

17.

Tulokset

Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti kilpailun virallisella
ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI järjestelmästä sekä sivuilta www.itaralli.fi ja
www.rallism.fi

18.

Palkinnot ja palkintojen jako

Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla.
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille maalilavalla.
Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä
poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailunjohtaja.

TERVETULOA SM- ITÄRALLIIN!!

