Tervehdys talvisesta Riihimäestä!
Perinteinen talviralli palaa muutaman vuoden tauon jälkeen Riihimäelle.
Toivotamme kaikki kilpailijat ja huollon edustajat tervetulleiksi kilpailuumme.
Tänä vuonna saimme pääyhteistyökumppaniksemme Auto Sorsa Oy:n, joka on
tu u yhteistyökumppanimme jo 1990-luvulta as .
Elämme poikkeuksellisia aikoja ja se näkyy kilpailumme järjestelyissä hieman
normaalista poikkeavin käytännöin. Huomioithan nämä poikkeamat.
Luethan tämän kilpailijaohjeen huolella, sillä se pitää sisällään tärkeää etoa,
jo a saamme järjeste yä kilpailun turvallises ja sujuvas sekä teille
kilpailijoille, e ä meille järjestäjän edustajille.

Tervetuloa Riihimäelle. Vietetään mukava talvinen rallipäivä yhdessä!

AUTO SORSA-RALLI
Timo Rintakoski
Kilpailunjohtaja

TÄRKEÄÄ TIETOA COVID-19 PANDEMIAAN LIITTYEN
Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta
Noudata vähintään 2m turvavälejä toisiin ihmisiin
Jos tunnet olosi kipeäksi, PYSY KOTONA
Edellytämme kaikilta kilpailutoimistossa, ilmoi autumisessa
sekä turvallisuustarkastuksessa asioivilta kasvomaskin käy öä,
ellei terveydelliset syyt sitä estä.
● Kilpailussa vaadi avat asiapaperit ja ennakko etokaavakkeet on
toimite ava etukäteen sähköises . Puu uvat edot estävät
kilpailuun osallistumisen.
●
●
●
●

LUE SIIS HUOLELLA LÄPI TÄMÄ KILPAILIJAOHJE!!!
● Kontak en väl ämiseksi tulemme minimoimaan kilpailupäivänä
jae avan materiaalin määrän. Varaudu siis tulostamaan
tarvi avat asiakirjat!

1. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA KILPAILUPÄIVÄN OHJELMA
Tiistai 23.2.2021
Kilpailuun hyväksy yjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI:ssä ja
kilpailun virallisella ilmoitustaululla Virallinen ilmoitustaulu
Torstai 25.2.2021
Klo 18

Asiapaperit ja ennakko etokaavakkeet tulee olla toimite una
tämän ohjeen kohdan 3 mukaises sähköpos lla osoi eeseen
ilmo.riiua@gmail.com tai vainio.sari@gmail.com

Klo 20 alkaen

Tuloste ava kilpailijamateriaali toimitetaan asiapapereiden
toimituksen yhteydessä anne uun sähköpos in

Perjantai 26.2.2021
klo 10

Tuloste ava kilpailijamateriaali julkaistaan KITI-palvelussa

Lauantai 27.2.2021
klo 6:00

Ennakkotutustumismateriaalien jako alkaa (Luokat 1-13)
osoi eessa ABC Riihimäki, Kinturin e 2, 11120 Riihimäki.

klo 6:30

Ennakkotutustuminen alkaa

klo 8:00

Kilpailutoimisto avataan osoi eessa Auto Sorsa Oy, Tehtaankatu
6, 11710 Riihimäki

klo 9:00

Ilmoi autuminen ja materiaalien jako alkaa (luokat 14-28), ABC
Riihimäki, Kinturin e 2, 11120 Riihimäki.

klo 12:30

Ennakkotutustuminen pää yy

klo 13:00

Turvallisuustarkastus alkaa

klo 13:30

Lähtöön oikeute ujen lista julkaistaan ja täydennetään
turvatarkastuksen edetessä

klo 14:01

Kilpailun lähtö

n. klo 17:49

Kilpailun maali.

n. klo 18:30

Palkintojen jako suoritetaan epävirallisten tulosten mukaan
luoki ain he luokan viimeisen kilpailijan maaliin tulon jälkeen

klo 18:45

Ehdollisten tulosten julkaisu luokat 1-13

klo 20:20

Ehdollisten tulosten julkaisu luokat 14-28

2. Yhteys edot ja kilpailun virallinen ilmoitustaulu
KILPAILUTOIMISTO
Paikka
Auto Sorsa Oy
Osoite
Tehtaankatu 6, 11710
Riihimäki
Puhelin
040 5036764
Sähköposti
vainio.sari@gmail.com
Henkilö
Vainio Sari
Aukioloaika
8:00 – Palkintojen jakoon

LEHDISTÖKESKUS
Paikka
Auto Sorsa Oy
Osoite
Tehtaankatu 6 , 11710
Riihimäki
Puhelin
044 3308710
Sähköposti
sivuluisumeister@gmail.com
Henkilö
Jani Seppälä
Aukioloaika
8:00 - Palkintojen jakoon

Kilpailussa käytössä virtuaalinen ilmoitustaulu, jonka löytät tästä linkistä,
Virallinen ilmoitustaulu sekä osoi eesta
h ps://sites.google.com/view/riiua-virallinenilmoitustaulu/etusivu

Kilpailunjohtaja:

Timo Rintakoski

040 5212687

Kilpailusihteeri:

Sari Vainio

040 5036764

Tiedotusvastaava:

Jani Seppälä

044 3308710

Kilpailijoiden yhteyshenkilöt:
Jukka Kaar nen

Kimmo Mäkiranta

041 4594807

050 5123359

Tärkeitä puhelinnumeroita:
Kilpailun aikainen SOS-numero

046 8858261

Yleinen hätänumero

112

Valtakunnallinen sairaalan päivystys 116 117
Keskeytysilmoitukset

046 880 2397

3.

Asiapapereiden tarkistus

Kilpailussa on Koronan vuoksi sähköinen asiapapereiden tarkistus. Tarkiste avat asiapaperit
on toimite ava 25.2.2021 klo 18 mennessä sähköpos lla osoi eeseen
ilmo.riiua@gmail.com tai vainio.sari@gmail.com.

Otsikoi sähköpos t aina I-kulje ajan nimellä.
Sähköpos lla toimite avan materiaalin tulee sisältää seuraavat lii eet:
●
●
●
●
●
●
●

Kilpa-auton katsastuskor / V1600-passi / Historic-passi
Luokitustodistus (Ensimmäinen sivu)
Kilpa-auton siirtolupa / Rekisteriote
Ilmoi ajalisenssi, mikäli eri kuin jompi kumpi kulje ajista
Huollon yhteys etolomake (Lii eenä Kilpailijaohjeessa)
Kuulu aja etolomake (Lii eenä Kilpailijaohjeessa)
Ennakkotutustumis etolomake (Luokat 1-13, Lii eenä Kilpailijaohjeessa)

Tarvi avat lomakkeet löytyvät myös KITI:stä Word/Excel-muodossa.
Kaikki toimitetut edot hävitetään viimeistään 2 viikkoa kilpailun jälkeen(yhteys etojen
säily äminen mahdollisten tartuntojen jälji ämisen vuoksi).
Puutokset papereissa estävät turvallisuustarkastukseen osallistumisen.
Mikäli ilmoi autumis etoihin tulee muutoksia, täy äkää tässä kilpailijaohjeessa lii eenä
oleva ”Muutoksia ilmoi autumisessa” -kaavake ja mikäli mahdollista toimi akaa kaavake
ennakkoon osoi eeseen vainio.sari@gmail.com. Muutoksista perimme 35€ maksun
paperitarkastuksen yhteydessä. Varauduthan suori amaan maksun Mobile Paylla tai
käteisellä(tasaraha).

4.

Mainokset

Kilpailussa käyte ävät kilpailunumeropohjat ovat kooltaan 50cm*50 cm
Kilpailunumeroiden mainokset:
Yläreuna: Auto Sorsa Oy
Alareuna: SunForte

5.

Traileriparkki

Kilpailun Traileriparkki sijaitsee Silmänkannon teollisuusalueella osoi eessa Lopen kanta e
1442, Loppi. Seuraa opasteita saapumisteiden varsilla, sekä liikenteenohjaajien neuvoja
paikan päällä.

6.

Ennakkotutustuminen

Ennakkotutustuminen on salli u klo. 6:30 – 12:30. Ennakkotutustumiskerrat on raja u
kahteen.
Järjestäjän antamat ennakkotutustumisauton tunnukset (2kpl) tulee kiinni ää tuulilasiin
keskelle ylös sekä oikeaan takasivulasiin ja niiden on oltava kiinnite ynä koko
ennakkotutustumisen ajan.
Rei in tutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei
nopeu a liikennemerkein tai järjestäjän maastoon ase amin merkein ole määrä y tätäkin
alhaisemmaksi. Ajotavan on oltava sellainen, e ei se vaaranna tai häiritse muuta liikenne ä
tai lähellä olevaa asutusta. Järjestäjä kieltää ajon erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan.
Järjestäjä suori aa nopeus- ja ajotapavalvontaa tutustumisaikana. Myös poliisi suori aa
valvontaa rei llä ja rankaisee liikennerikkomuksista eliikennelain mukaises .

Järjestäjien tunnuksin varuste ujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudate ava
lähtöoikeuden epäämisen uhalla.
Ennakkotutustuminen on salli u vain luokissa 1 – 13 kilpaileville. Mikäli luokkien 14 – 28
kilpailijoita tai heidän edustajiaan tavataan rei llä ennakkotutustumisen aikaan, evätään
heiltä lähtöoikeus Auto Sorsa -ralliin. Rangaistus ei myöskään poissulje lajiliiton mahdollises
antamia sank oita.
Rei kulkee useita yksityisteitä pitkin, joiden varrella on asutusta → nouda akaa
ennakkotutustumisen aikana liikennesääntöjä, jo a teitä saadaan käy ää jatkossakin!

7.

Paperitarkistus ja materiaalien jako

Vallitsevan pandemia- lanteen takia olemme rajanneet kaikki kontak t miniin. Tämän vuoksi
kilpailussa ei ole perinteistä paperitarkastusta, vaan kaikki materiaalit tulee toimi aa
etukäteen sähköises kohdan 3 mukaises .

Luokat 1-13
Ilmoi autuminen ja ennakkotutustumismateriaalien jako luokille 1-13 alkaa klo 6:00
Riihimäen ABC:lla osoi eessa Kinturin e 2 11120 Riihimäki. Seuraa opasteita paikan päällä.
Ilmoi autumisessa vahvistetaan vain henkilöllisyys. Kaikki muut materiaalit tulee toimi aa
ennakkoon. VAIN TOINEN KULJETTAJISTA SAA TULLA PAIKALLE!
Ilmoi autumisen yhteydessä jaetaan:
-

Ennakkotutustumisauton tunnukset 2 kpl
Ovinumerot
Rei kar a 2 kpl
Huoltoauton tunnukset

Tiekirja kilpailijoiden tulee tulostaa itse ennakkoon lähetetystä materiaalista.
Luokat 14-28
Ilmoi autuminen luokille 14-28 alkaa kilpailun säännöistä poiketen klo 9:00 Riihimäen
ABC:lla osoi eessa Kinturin e 2 11120 Riihimäki. Seuraa opasteita paikan päällä.
Ilmoi autumisessa vahvistetaan vain henkilöllisyys. Kaikki muut materiaalit tulee toimi aa
ennakkoon. VAIN TOINEN KULJETTAJISTA SAA TULLA PAIKALLE!
Mikäli toinen kulje ajista osallistuu kilpailuun tutustumislisenssillä, tulee molempien
kulje ajien olla paikalla.

Ilmoi autumisen yhteydessä jaetaan
-

Ovinumerot
Rei kar a 2 kpl
Huoltoauton tunnukset

Tiekirja kilpailijoiden tulee tulostaa itse ennakkoon lähetetystä materiaalista.

Tutustumislisenssit
Tutustumislisenssien maksu 26€ suoritetaan joko Mobile Paylla(suositus) tai
käteisellä(tasaraha) ilmoi autumisen yhteydessä.

Mikäli et jostain syystä pysty tulostamaan kilpailussa tarvi avaa materiaalia
itse, otathan siinä tapauksessa yhtey ä kilpailun sihteeriin puhelimitse 040
5036764 tai sähköpos lla vainio.sari@gmail.com, jo a voimme varmistaa
materiaalin saatavuuden kilpailupäivänä.
Kilpailupäivänä ekirjan voi tarvi aessa myös ostaa ilmoi autumisen yhteydessä 20€
hinnalla (Vain rajallinen määrä).

8.

Pukeutumis lat

Valite avas korona- lanteen vuoksi emme pysty tarjoamaan pukeutumis loja kilpailijoille.

9.

Ruokailu

Korona- lanteen vuoksi Kilpailukeskuksessa ei ole ravintola- tai kioskipalveluja.
Suosi elemme käy ämään paikallisten ravintoloiden tarjontaa.

10. Turvallisuustarkastus
Turvallisuustarkastus suoritetaan HF-autohuollon loissa osoi eessa Tehtaankatu 17.
Turvallisuustarkastukseen ajo piikkipyörillä on ehdo omas kielle y.
Renkaiden vaihdolle on vara u alue ennen lähtö AT:ta.
Turvallisuustarkastukseen tultaessa ovinumeroiden on oltava paikallaan.
Katsastukseen saa tulla vain yksi henkilö / auto ja maski oltava kasvoilla.

TURVALLISUUSTARKASTUKSEN AIKATAULU:
13:00-13:15

1-15

13:16-13:30

16-30

13:31:-13:45 31-45
13:46-14:00

46-60

14:01-14:15

61-75

14:16-14:30

76-90

14:31-14:45

91-105

14:46-15:00

106-120

15:01-15:15

121-135

15:16-15:30

136-150

11. Kilpailun kulku
Lähtö
Kilpailun lähtö sijaitsee Auto Sorsa Oy:n piha-alueella osoi eessa Tehtaankatu 6, 11710
Riihimäki.
Lähtöpaikalle saapuminen renkaiden vaihtoalueen kau a n. 10 minuu a ennen omaa
lähtöaikaa.
Lähtöön oikeute ujen lue elo ihannelähtöaikoineen on nähtävillä virallisella virtuaalisella
ilmoitustaululla Virallinen ilmoitustaulu
Kilpailijoille annetaan aikakor

ja ajano o-transponderi kilpailun lähtö-AT:lla.

Huoltaminen
Huoltaminen on vapaas salli u siirtymillä erikoiskokeen 2 jälkeen. Tiekirjassa on myös
merki ynä järjestäjän suosi elemat huoltoalueet.
Huoltotoimenpiteiden aikana huolto- ja kilpa-auton alla on oltava nesteitä läpäisemätön
suojapeite. Huoltoautoissa kilpailijakohtainen 6 kg sääntöjen mukainen sammu n ja
öljynimeytysma o oltava käy övalmiina.
Kilpailun rei
tehdessä.

kulkee merki ävällä pohjavesialueella, olethan huolellinen huoltoja

Tankkaaminen
Rei llä tankkaaminen tapahtuu vain ekirjaan merkityllä huoltoasemalla, aseman
jakelumi areista(E95, E98 ja diesel). E85 ja 2T pol oaineiden tankkaus omista kannuista
huoltoaseman mi arikentällä.
Tankkausvälit:
Lähtö-> Tankkaus: Siirtymää 63,09km - EK:ta 30,23km - Yhteensä 93,32km
Tankkaus-> Maali: Siirtymää 30,44km - EK:ta 18,71 - Yhteensä 49,15km

AT-asemilla toimiminen
Aikatarkistusasemilla noudatamme AKK:n antamaa ohjeistusta ja vältämme näin ollen
kontakteja AT-henkilöstön ja kilpailijoiden välillä. Luethan siis nämä ohjeet tarkkaan!
● Aikakor n esi ämishetki on se ajankohta, jolloin kilpailijapari nostaa aikakor n
toimitsijan nähtäville.
● AT-autojen henkilöstö pitää omat ikkunansa sulje uina, joten tarvi aessa kilpailijat
voivat avata oman autonsa ikkunan tai oven paremman näkyvyyden varmistamiseksi.
● At-henkilöstö tulee näy ämään selkeäs kirjoite una AT-auton ikkunasta annetun
ajan
● Kilpailijaparin tulee kirjata se itse aikakor in, sekä näy ää kirjaamansa aika
AT-henkilöstölle.
● Jos kilpailija tekee vahingossa virheellisen merkinnän aikakor insa, hän lisää
merkinnän viereen omat nimikirjaimet ja näy ää kor a AT-henkilöstölle, joka kirjaa
merkinnän asemapöytäkirjaan.
Mikäli erikoiskoe joudutaan keskey ämään, tai kilpailijoiden lähe äminen erikoiskokeelle
viivästyy jostain syystä, tulee kilpailijoiden käydä vuorollaan normaalis hakemassa oma
aikamerkintänsä näy ämällä aikakor aan AT-auton ikkunaan sillä hetkellä, kun haluavat
saapumisensa kirja avan.

Keskey äminen
Mikäli joudut keskey ämään kilpailun, soita puhelinnumeroon 046 880 2397.
Korona lanteen vuoksi keskeytysilmoituksia ei kerätä paperiversioina.
Keskeytys lanteessa Transponderit tulee palau aa kilpailukeskukseen. Palau ama a
jääneestä Transponderista perimme 200€ maksun.

Maali
Kilpailun maali sijaitsee kilpailukeskuksessa Auto Sorsa Oy:n pihassa, osoi eessa
Tehtaankatu 6, 11710 Riihimäki.

Palkintojen jako
Palkinnot jaetaan luoki ain maalilavalla ehdollisten tulosten perusteella mahdollisimman
pian luokan viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen.
Luoki ain palkitaan 2 parasta kilpailijaparia.
BMW-rallisarjassa palkitaan 4 parasta kilpailijaparia, sekä sarjan nopein juniori ja seniori.
Palki avat ohjataan maali AT:n jälkeen odo amaan palkintojen jakoa.
Palkintojen jako tapahtuu ilman kä elyitä tai muita kontakteja, sekä 2m turvaväliä
nouda aen. Tilaisuuteen osallistuvan on käyte ävä maskia.

Vastalause
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa
kohtaan kilpailun aikana, on tehtävä Kilpailijoiden yhdyshenkilöille ennen vastalauseen
kohteena olevan auton saapumista kilpailun maali-AT:lle.

12. Muuta erityistä huomioitavaa
- Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön tulee ehdo omas olla terveitä
kilpailuun saapuessaan.
- Ilmoi autuminen on peru ava, mikäli jollain imin jäsenistä ilmenee
akuu eja hengitys e- tai vatsaoireita tai on tapahtunut virukselle
al stuminen.
- Kilpailun kaikissa toiminnoissa: katsastuksessa, huoltoalueella,
kilpailukeskuksessa ja maastossa tulee nouda aa rii äviä turvavälejä.
- Maskia suositellaan käyte äväksi, mikäli turvavälien pitäminen on
mahdotonta. Sisä loissa maskia tulee käy ää aina!
- Kilpailijoiden tulee varata iminsä käy öön käsidesiä.
- Kilpailukeskukseen, ilmoi autumiseen ja katsastuspaikalle järjestäjä
varaa käsidesiä ja kasvomaskeja useisiin pisteisiin. Kilpailukeskuksessa
ja paperitarkastuksessa on käsienpesumahdollisuus WC- loissa.
- Kilpailun järjestäjän tulee AVI:n ohjeistuksen mukaises
mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin kerätä

kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden ja heidän taustajoukkojensa
yhteys edot (nimi, ko kunta ja puh.nro) mahdollisimman ka avas .
Tämän toimenpiteen tarkoitus on tartuntaketjujen jäljityksen
helpo aminen, mikäli henkilöiden joukossa tode aisiin
koronavirustartunta. Kaikki edot tullaan hävi ämään viim. 14 vrk
kilpailun jälkeen.

13. Lii eet
●
●
●
●

Ennakkotutustumis etolomake
Huollon yhteys edot-lomake
Kuulu aja etolomake
Muutoksia ilmoi autumisessa-lomake

