Rallicross RX SM Kouvola
7.8.2021

KILPAILIJAOHJE
- Perjantaina varikko aukeaa klo 15:00, sitä ennen kilpailijat eivät pääse
kalustoineen varikolle muuten kuin kilpailun johdon luvalla.
- Purettuasi kilpa-auton kuljetuskalustosta tulee trailerit yms. kuljetuskalustot
siirtää järjestäjän osoittamaan paikkaan Kivisampo yrityksen pihaan.
Osoite: Tehontie 45.
- Varikkoalueelle tai p-alueelle ei kuljetuskalustoa saa jättää.
- KALUSTON PURKU TAPAHTUU ENNEN VARIKOLLE TULOA.
Tuomariston ensimmäinen kokous
Tuomariston ensimmäinen kokous on klo 10:00 keräilyalueen vieressä
parakissa.
Ohjaajakokous
Ohjaajakokous lähtölaatalla klo 10:15.
Ilmoittautuminen
- Kilpailutoimisto sijaitsee
pe 6.8. klo 15:30-19:00 FK-kerhon huoltorakennuksen kahviossa
la 7.8. klo 8:00-18:00 parakki varikon huoltorakennuksen päässä
- Perjantaina on mahdollisuus ilmoittautua klo 15:30 – 19:00 välisenä aikana.
Lauantaina ilmoittautuminen klo 8:00 – 9:00.
- Kaikilta kilpailijoilta tarkastetaan ilmoittautuessa vain henkilöpaperit.
Ilmoittautuminen 1 kilpailija kerrallaan, kasvomaski suositus.
- Sarjan ulkopuoliset kuljettajat saavat ilmoittautumisen yhteydessä 3 kpl
rannekepääsylippua / kilpailija. Sarjaan ilmoittautuneet saavat seuraavan
osakilpailun rannekkeet, 10 kpl.
- Transponderien vuokraus kilpailutoimistosta 20 € käteismaksu, myös
pankkikortit käyvät.
- La 7.8. sisäänpääsy alueelle vain rannekepääsylipulla joka on oltava
kiinnitettynä ranteeseen varikolle tultaessa.
- Ilmoittautumisessa jaetaan yksi HUOLTO-AUTO lappu / kilpailija, joka tulee
olla näkyvissä ennen varikolle tuloa. HUOLTO-AUTO lappuun kirjoitetaan
huoltoauton rekisterinumero.
HUOM! Varikolle päästetään vain YKSI HUOLTOAUTO / KILPALIJA.
Huoltoauton kuljettajalla tulee myös olla rannekepääsylippu.
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- Palauta kuuluttajalomake ja ranneketietolomake täytettynä
ilmoittautumisen yhteydessä. Molemmat lomakkeet on ladattavissa KITI:ssä
kilpailun sivulta tai kilpailun kotisivulta www.rallicrossrxsmkouvola.com.
Vapaaehtoinen rataan tutustuminen
Vapaaehtoinen rataan tutustuminen kilpa-autolla on mahdollista perjantaina
17:00 -19:00, olosuhteiden vaatiessa lyhyempi. Ajo tapahtuu kuljettajan omalla
vastuulla.

-

Katsastus
Perjantaina mahdollisuus katsastaa auto valmiiksi lauantaita varten klo 15:30
– 19:00. Lauantain katsastus 8:00 – 9:00.
Luokkakohtaiset katsastajat kiertävät varikkopaikoilla. Katsastuksen aikana
läsnä saa olla kilpailija tai yksi kilpailijan edustaja. Katsastuksen aikana
kasvomaskisuositus.
Katsastuspöytäkirjat kulkevat katsastajien mukana, niitä ei anneta kilpailijoille.
Tarvittavat dokumentit tulee skannata tai valokuvata ja lähettää viimeistään to
5.8. klo 16:00 sähköpostilla osoitteeseen rallicrosskatsastus@gmail.com.
Merkitsethän renkaiden numerot molemmilta puolita rengasta.
Rengaslomakkeeseen tulisi lisätä tiimin renkaista vastaavan puhelinnumero.
Mikäli olet ajanut aiemmissa osakilpailuissa ja tiedoissasi ei ole muutoksia,
samoja dokumentteja ei tarvitse lähettää.
SÄHKÖPOSTIN OTSIKOSSA TULEE NÄKYÄ KILPAILUNUMERO!
Sähköpostilla lähetettävät dokumentit koostuvat seuraavista
asiakirjoista:
1. AKK:n myöntämä katsastuskortin molemmat sivut (ulkomaisen kilpailijan
ulkomaille rekisteröidystä autosta vaihtoehtoisesti auton rekisteröintimaan
ASN:n katsastuskortti)
2. Luokitustodistuksen ensimmäinen sivu (mikäli auto on luokiteltu)
3. Turvakehikon luokitustodistuksen ensimmäinen sivu (mikäli kehikko on
luokiteltu tai sertifioitu)
4. Liikennevakuutus

- Rengaskoodilomakkeen voi lähettää samaan sähköpostiin
rallicrosskatsastus@gmail.com
VIIMEISTÄÄN KILPAILUVIIKONLOPUN PERJANTAINA KLO 20:00
MENNESSÄ.
Autokrossi-luokan kilpailijoiden tulee kuitata lomake lähetetyksi aiemmin
vaikkei renkaissa olisi muutoksia.
SÄHKÖPOSTIN OTSIKOSSA TULEE NÄKYÄ KILPAILUNUMERO!
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Varikko
- Perjantain - lauantain välisen yön aikana varikolla on vartiointi. Mikäli aiot
liikkua varikkoalueelta pois tai sinne takaisin yön aikana, ota yhteyttä
yövahtiin, Petri Pohjola 0400 886 188.
- Perjantai-iltana varikko suljetaan klo 22:00.
- Kilpa-autojen alla on oltava koko auton mittainen pressu tai muu vastaava
nestettä läpäisemätön suoja.
- Varikkopaikalla on oltava myös sammutin ja öljynimeytysmatto sääntöjen
mukaisesti.
- Kilpailun aikana on kaasugrillien käyttö varikolla kielletty
pelastusviranomaisten toimesta.
- Tulityöt sallittu vain järjestäjän osoittamassa paikassa.
- PITÄKÄÄ HUOLTOPAIKKANNE PUHTAANA! MIKÄLI HUOLTOPAIKKA
JOUDUTAAN SIIVOAMAAN JÄRJESTÄJÄN TOIMESTA, JÄRJESTÄJÄ
LASKUTTAA SIIVOUKSESTA AIHEUTUNEET KULUT KILPAILIJALTA!
- VARIKKO SULJETTU KATSOJILTA. MYÖSKÄÄN VIP-VIERAITA EI
LASKETA VARIKOLLE.
- Liikkuessa oman varikkopaikan ulkopuolella kilpailun järjestäjä suosittaa
kasvomaskin käyttöä.
- Koronaviruspandemian osalta noudatamme tarkasti eri viranomaisten
antamia ohjeita ja suosituksia.
- Suositellaan kasvomaskin ja käsidesin käyttöä.
Opastus
- Kilpailupaikalle on opasteet Lahden, Helsingin, Lappeenrannan, Kotkan ja
Mikkelin suunnalta.
- Kilpailupaikan osoite: Tehontie 51, Kouvola.
TERVETULOA!
Tero Tilli
Kilpailun johtaja
040-565 0898
tero.tilli@windowslive.com

