RTE Motorsport-RALLISPRINT

Kilpailija Info

31.8.2021

Leppävirta Racing Team ry
Tervetuloa Leppävirran Puponmäkeen ajamaan rallisprintiä
Ahtaiden alueiden vuoksi on erittäin tärkeää, että jokainen noudattaa järjestäjän ohjeita tarkasti tullessaan
kilpailupaikalle. Kulkureitit voivat ajoittain ruuhkautua, mutta koetetaan saada maltilla kalusto oikeille paikoille
kerralla.
Perjantaina varikoille pääsee ilmoittamalla etukäteen Harri Korhoselle puh.0500 576 779.
Kilpailutoimisto ja ilmoittautuminen on avoinna perjantaina kello 18.00 - 21.00
• Kilpailupäivän aikataulu
4.9.2021
klo 07.00 Varikot avataan
klo 07.30 Kilpailutoimisto avataan
klo 07.30 Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa
klo 07.30 Turvallisuustarkastus alkaa, kiertävänä varikolla
klo 08.00 Rataan tutustuminen alkaa
klo 10.00 Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako päättyy
klo 10.45 Turvallisuustarkastus päättyy
klo 11.00 Ohjaajakokous, Puponmäen koulun pihalla
klo 11.30 Ryhmä1 siirtyy lähtöön, numerot 1-30
klo 12.00 Kilpailun lähtö
klo 12.30 Ryhmä 2 siirtyy lähtöön, loput
klo 13.00 Tauko
klo 13.30 Ryhmä1 siirtyy lähtöön, numerot 1-30
klo 14.30 Ryhmä 2 siirtyy lähtöön, loput
Palkintojen jako, heti vastalauseajan päättymisen jälkeen Puponmäen koulun pihalla
• Virallinen ilmoitustaulu
Kilpailutoimiston välittömässä läheisyydessä 4.9.2021 klo 7.30 alkaen
KILPAILUTOIMISTO
Paikka
Puponmäen koulu
Osoite
Puponmäentie 590, 79265 Puponmäki
Puhelin
040 596 5611
Sähköposti jarit.tuhkanen@mareport.fi ja
raisu37@gmail.com (Harri Korhonen)
Henkilö
Pirjo Heinonen
Aukioloaika Perjantaina 3.9. klo.18.00-21.00
Lauantaina 4.9. klo.07.30 – kilpailun
päättyminen

LEHDISTÖKESKUS
Paikka
Puponmäen koulu
Osoite
Puponmäentie 590, 79265 Puponmäki
Puhelin
040 596 5611
Sähköposti jarit.tuhkanen@mareport.fi ja
raisu37@gmail.com (Harri Korhonen)
Henkilö
Pirjo Heinonen
Aukioloaika klo. 07.30 – kilpailun päättyminen

•

Saapuminen kilpailupaikalle

Kilpailupaikka sijaitsee noin 36 km Leppävirralta tietä 534 Heinävedelle päin. Opastus teiltä 5 ja 23. Järjestäjä
toivoo kilpailijoiden saapuvan saapumiskartan mukaista reittiä pitkin kilpailupaikalle. Lyhyemmät reitit ovat
haasteellisia kärryjen ja isojen autojen kanssa.
Varikolle pääsee vain yksi huolto- ja kilpa auto. Muut autot ajetaan heti aamusta suoraan yleisöparkkiin – niille ei
ole tilaa varikolla. Kilpailijan mukana tulevat henkilöt samassa ajoneuvossa pääsevät sisään ilman pääsymaksua.
Perjantaina varikoille pääsee ilmoittamalla etukäteen Harri Korhoselle puh.0500 576 779.
• Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja
Apulaiskilpailunjohtaja
Kilpailusihteeri
Kilpailijoiden
yhdyshenkilö
Katsastuspäällikkö

Jari Tuhkanen
Harri Korhonen
Pirjo Heinonen
Hannu Väänänen

0400 672 685
0500 576 779
040 582 8540
040 721 5371

Timo Brilli

0400 420 458

hannuvaananen@hotmail.fi

• Ohjaajakokous
Yleinen ohjaajakokous järjestetään Puponmäen koulun pihalla kello 11.00 ja se on pakollinen kaikille.
Erillinen Nuorten luokan ohjaajakokous yleisen ohjaajakokouksen jälkeen samassa paikassa ja se on pakollinen
kaikille nuortenluokan kuljettajille huoltajineen.
• Kilpailuasiakirjojen tarkastus
Jos halutaan käyttää II-ohjaajaa, tulee myös hänen ilmoittautua kilpailutoimistossa. II-ohjaajalla tulee olla voimassa
oleva kilpailijalisenssi tai sitten hän lunastaa ilmoittautumisen yhteydessä tutustumislisenssin 25 €.
• Tankkaaminen
Kilpailuun tultaessa auton tulee olla tankattu. Omalla varikkopaikalla tankkaaminen on ehdottomasti kielletty.
Varikon läheisyydessä on tankkausalue. Muista turvallisuus.
• Turvallisuus kilpailussa
Kilpailu alueella on ambulanssi ja pelastusryhmä. Alkusammutusvälineistöä on lähdössä, maalissa, varikolla ja
ratavalvontapisteissä. Kaadon tai rajun törmäyksen jälkeen käy hoitohenkilökunnan tarkastuksessa. Ambulanssi
tulee tarvittaessa tauolla ja Kilpailun päätyttyä Kilpailutoimiston läheisyyteen. Ambulanssi tarpeesta ilmoitus
Kilpailijoiden yhdyshenkilön kautta.
• Järjestäjän mainokset
Järjestäjän mainokset ovinumeroissa ”RTE-Motorsport”.
Autoilla, joilla ajaa useampi kuljettaja on huomioitava, että saa näkyä ainoastaan ajovuorossa olevan kuljettajan
numero ja nimi.
• Rataan tutustuminen
Reitti on varsin pitkä ja varikolta lähtöön on 4,5 km matka.
• Muita erityismääräyksiä
Varikoilla erilliset Tupakointi pisteet, muualla tupakointi kielletty.

Kilpa- ja huoltoautojen alla oltava nesteitä läpäisemättömät suojat. Suojien puuttumista tullaan valvomaan ja
sanktiot kilpailun sääntöjen mukaisesti.
Kilpailijat viedään kootusti varikolta lähtöön järjestäjän valvonnassa. Jos kilpailija myöhästyy oman ryhmänsä
mukaiselta lähtöön vienniltä, evätään hänen osallistumisensa kyseiselle ajokierrokselle, jos myöhästyminen ei
johdu auton vaihdosta useamman kilpailijan ajaessa sammalla autolla. Kilpailijoita pyydetään järjestäytymään
hyvissä ajoin lähtöön johtavalle tielle numerojärjestyksen mukaisesti.
• Covid 19
Toivomme kaikkien kunnioittavan toisiaan ja käyttämään riittäviä turvavälejä, välttämään tarpeettomia kontakteja
sekä käyttämään kasvomaskeja tilanteissa, joissa turvaväleistä joudutaan tinkimään. Maskin käyttöä toivotaan ja
suositellaan asioitaessa kilpailutoimistossa tai myyntipisteillä sekä ohjaajakokouksen ja katsastuksen yhteydessä
sekä kun ollaan tekemisissä muiden kuin oma teamin ihmisten kanssa.
• Vastalauseaika
Järjestäjä ehdottaa 15 min vastalauseaikaa. Käsitellään kohta ohjaajakokouksessa.

