1 KILPAILUN AIKATAULU
Perjantai 15.10.2021
8:30

Kilpailutoimisto avataan, Cafe Misako, Hevostie 2 Orimattila. Paperitarkastus
ja ennakkotutustumismateriaalin jako luokille 1-3 ja 12-14 alkaa.

8:30

Ennakkotutustuminen alkaa

10:30

Kilpailutoimisto suljetaan (Cafe Misako)

15:00

Turvallisuustarkastus ennakkoon varattuna alkaa. kts kohta 7

17:00

Ennakkotutustuminen päättyy

19:00

Turvallisuustarkastus ennakkoon varattuna päättyy

19:30

Tuomariston 1. kokous kilpailukeskuksessa

Lauantai 16.10.2021
7:30

Kilpailutoimisto avataan, Erkko-Lukio, Koulutie 17, Orimattila

8:00

Kilpailupapereiden tarkastus sekä materiaalien jako alkaa

9:01

Turvallisuustarkastus alkaa, Jopimainos Oy, Topintie 2, Orimattila
Lehdistökeskus avataan

10:00

Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein

11:01

Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille

12:00

Turvallisuustarkastus päättyy

n.12:20

Ensimmäinen kilpailija huoltoon

13:22

Kilpailija nro 141 lähtee reitille

16:05

Ensimmäinen kilpailija maalissa
Palkintojen jako luokittain välittömästi maaliintulon jälkeen.

16:30

Tuomariston 2. kokous

20:00

Kilpailun arvioitu päättymisaika. Kilpailutoimisto suljetaan.

2 ILMOITUSTAULU
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu löytyy Sportity-sovelluksesta. Sovellus voidaan ladata iosja android puhelimille. Kilpailun salasana on ORI2021. Sportity-sovelluksesta on laadittu
erillinen ohje, joka löytyy kitistä sekä kilpailun kotisivuilta.
Kilpailutoimistossa on myös ”epävirallinen” ilmoitustaulu, jossa on nähtävänä yleiset
asiat.
3 YHTEYSTIEDOT
Kilpailutoimisto:

Erkko-Lukio, Koulutie 17, Orimattila

Kilpailun sihteeri:

Tarja Savilaakso

0400 954 424

Kilpailijoiden yhdyshenkilöt ja aikataulut:
Kilpailijoiden yhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa puhelimitse tai WhatsAppilla koko
kilpailun ajan.
Simo Pärnänen

Terho Havumäki

Perjantai 15.10.2021 ja lauantai 16.10.2021
Tavoitettavissa puhelimitse/WA:lla

Tavoitettavissa puhelimitse/WA:lla

044 074 7120

050 521 8125

4 SAAPUMINEN ORIMATTILAAN
Kilpailun aikana polttoaineen tankkauksia voi tehdä vain reitin varrella tiekirjaan
merkityillä huolto/kylmäasemilla. Huoltoalueilla ja P-alueilla ei saa käsitellä polttoainetta
lainkaan. Autot tuleekin olla tankattuna ennen kilpailukeskusalueelle saapumista tai autot
voidaan tankata siirryttäessä kilpailukeskuksesta kilpailun lähtöön.
Kun saavutte Orimattilaan, purkakaa kilpa-auto kyydistä Orimattilan Raviradalla. Se on Palue ja myös traileriparkki kilpailun ajaksi. Liikenteenohjaajat opastavat oikeille paikoille.
Huoltoauton tunnus on oltava täytettynä ja näkyvillä alueelle tultaessa.
Pyydämme kaikkia huomioimaan, että toimimme pohjavesien muodostumisalueella ja
kaikissa toimissamme on huomioitava ympäristöön vaikuttavat seikat. Jokaisen tulee
viedä syntyneet jätteet ja roskat mennessään. Grillaaminen ja avotulen teko alueella on
kielletty.
HUOM!
Kilpailukeskuksen viereisellä tiellä tehdään huoltotöitä. Koulutie on todennäköisesti poikki
kilpailukeskuksesta etelän suuntaan. Tilanne saattaa muuttua ennen kilpailupäivää.
Autojen säilytys 15.10. – 16.10. välisenä yönä
Kilpailijoilla on mahdollista säilyttää kilpa-autoa lukitulla alueella. Alueena on
yhteystyökumppanimme KeraGroupin piha. Kilpailijat, jotka haluavat tuoda autonsa
säilytykseen ko. yöksi, tulee ilmoittaa siitä sähköpostilla ralli(a)oriua.fi torstaihin
14.10.2021 klo 20:00 mennessä.
Alueella voidaan säilyttää kilpa-autoa joko trailerilla tai ilma. Alueella ei saa yöpyä tai
jättää muita ajoneuvoja. Alueelle saa alkaa tuomaan kalustoa 15.10.2021 klo 16:00
alkaen. Alueen portit tullaan sulkemaan 15.10.2021 klo 20:00 ja tätä ennen halukkaiden
kalusto on oltava alueella. Tämän jälkeen alueelle ei pääse.
Lauantaina 16.10.2021 alueen portit avataan klo 7:30

5 KILPAILUPAPEREIDEN TARKASTUS
Paperitarkastuksessa tarkastetaan kilpailijoiden paperit (ajokortti, II-ohjaajalla voi olla hyv.
henkilökortti) ja auton paperit (rekisteriote/siirtolupa, katsastuskortti/passi,
vakuutustodistus)
Kuuluttajatietolomake ja huollon yhteystietolomake palautetaan myös tässä yhteydessä.
Hyväksytyn tarkastuksen ja em. lomakkeiden palautuksen jälkeen jaetaan kuittausta
vastaan:
-

Kilpailunumerot
Tuulilasimainos
Katsastuspöytäkirja
Tiekirja
2 kpl reittikarttoja + kartat huollolle
Mahdolliset lisämääräykset
Transponder ajanottoa varten. MUT-palvelun henkilöstö luovuttaa laitteen
kiinnitysohjeineen.

6 ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Luokkien 1-3 ja 12-14 kilpailijat saavat tutustua kilpailun reittiin perjantaina 15.10.2021
klo 8:30 – 17:00 välisenä aikana.
Kilpailutoimistossa (Cafe Misako, Hevostie 2) tarkastetaan ko. ohjaajien ajokortit pe
15.10.2021 klo 8:30 – 10:30 välisenä aikana. Tarkastuksen ja tutustumisauton
tietolomakkeen palauttamisen jälkeen kilpailijat saavat tutustumismateriaalin:
-

tiekirja
2 karttaa
2 numerotunnusta

Erikoiskokeisiin tutustumiskertojen määrää ei rajoiteta. Erikoiskokeilla suoritetaan myös
ajonopeusvalvontaa. Rangaistukset RLS 19.2 mukaisesti.
Tutustumisauton tunnukset (2kpl) pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan
takasivulasiin ja niiden täytyy olla näkyvissä koko tutustumisajan.
7 KATSASTUS
Katsastus suoritetaan Jopimainos Oy:n tiloissa osoitteessa Topintie 2, Orimattila.
Katsastuspäällikkö puh. 040 546 0885/ Kosti Eerola. Oman katsastusajan alkaessa
kilpailunumerot, tuulilasimainos ja transponderi on oltava kiinnitettynä.

Katsastusaikataulu:
1- 30

9:01 – 9:30

31-60

9:31 – 10:00

61-90

10:01 – 10:30

91-120

10:31 – 11:00

121–141

11:01 – 11:30

Edellä olevaan katsastusaikatauluun eivät vaikuta ennakkoon suoritetut katsastukset
perjantaina 15.10.2021.
Katsastus päättyy 12:00
Auton voi ajaa katsastuksen jälkeen kilpailukeskuksen alapuolella olevalla P-alueelle,
kulku koulutieltä. Kartta kilpailukeskuksesta kilpailijaohjeen lopussa.
Katsastus perjantaina 15.10.2021
Kilpailussa on mahdollista varata katsastus ennakkoon perjantaina 15.10.2021 klo
15:00-19:00 väliseksi ajaksi. Perjantain katsastus suoritetaan Jopimainos Oy:n tiloissa
osoitteessa Topintie 2, Orimattila.
Ennakkokatsastus varataan puhelimitse Jarkko Hirvoselta puh. 040 841 4156. Perjantain
katsastukseen otetaan maksimissaan 40 kilpa-autoa. Katsastusajat riippuvat
soittohetkellä varaustilanteesta ja ajat täytetään siinä järjestyksessä kuin ne varataan.
Varaus tulee suorittaan viimeistään keskiviikkona 13.10.2021 klo 20:00 mennessä.
Perjantaina suoritettavassa katsastuksessa kilpailunumerot ja tuulilasimainos tulee olla
kiinnitettynä. Kilpailijapari saa em. materiaalit katsastuspaikalta ennen oman aikansa
alkamista. Transponderi ja loput materiaalit jaetaan kilpailijoille kilpailukeskuksessa
lauantaiaamuna.
Mikäli kilpailijapari on ilmoittautunut ennakkokatsastukseen ja päättää olla tulematta,
olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä Jarkko Hirvoselle puhelimitse. Näin mahdollistetaan varatun
ajan siirtäminen sitä haluaville kilpailijoille.

Katsastukseen saavutaan oheisen kartan mukaisesti. Kilpailijoita pyydetään ajamaan
kahteen jonoon ennen katsastuksen AT:ta.
Varsinainen katsastus tapahtuu Jopimainos Oy:n hallissa.
Autojen äänten mittaus tapahtuu ennen katsastushalliin ajamista ulkotilassa.

8 LÄHTÖ
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella
ilmoitustaululla alkaen klo 10:00. Listaa täydennetään vähintään 30 minuutin välein.
Aikakortti annetaan lähdön aikatarkastusasemalla hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa
vastaan.
Lähtö tapahtuu klo 11.01 alkaen Orimattilan keskustasta, Erkontie 15, yhden minuutin
välein.
Kilpailunumerot, tuulilasimainos ja transponderi tulee olla kiinnitettynä ennen
kilpailijaparin kilpailun lähtöä. Mikäli kilpailun lähtö AT:lla huomataan puutteita, evätään
kilpailijan lähtöoikeus.
9 REITTI JA HUOLTO
Kilpailussa ajetaan seitsemän erikoiskoetta.
Koska erikoiskoe 1/7 ajetaan kahteen kertaan, on tärkeä muistaa, että kilpailija EI SAA
tehdä mitään merkintöjä reitistä esim. tiekirjaan. Kaikki merkinnät katsotaan sääntöjen
vastaisiksi ja ne johtavat jatkotoimiin. (ei koske luokkia 1-3 ja 12-14). Vain järjestäjän
antamat tiedot, esim. lisämääräykset saa merkitä.
Koko reitillä on huoltokielto lukuun ottamatta huoltotaukoa ja tiekirjaan merkittyjä
huoltoalueita erikoiskokeiden välillä. Varsinaisena huoltotaukoalueena on Kiparkatin
lavan parkkialue, Porvoontie 109, 07600 Myrskylä.
-

Huoltotauko on EK3 ja EK 4 välissä.
Tienvarsihuolto on EK4 ja EK5 välisellä siirtymällä.

Huoltaminen on sallittu tiekirjassa merkityillä alueilla, mutta tankkaaminen ja
kaikenlainen polttoaineiden käsittely on kielletty. Huoltoautossa on oltava
kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla
vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nestettä läpäisemätön suojapeite
huoltotoimenpiteiden aikana. Määräykset koskevat kumpaakin kilpailun kahdesta
huoltoalueesta. Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailusta sulkemiseen
kilpailunjohtajan päätöksellä.
Huoltoautotunnus tulee olla näkyvillä huoltoalueelle saavuttaessa ja koko siellä olemisen
ajan.

Huoltotauko
Tupakointi huoltotauolla on sallittu vain merkityillä paikoilla. Huoltoalueella on buffetti,
jossa on myynnissä mm. makkaraa ja virvokkeita. Huoltoalueen molemmista päistä löytyy
Bajamajoja. Alueella on energiajätteen keräysastioita sekä sekajäteastioita. Kilpailijoiden
on kuljetettava roskansa pois alueelta tai huolehdittava ne järjestäjän tarjoamiin
keräyspisteisiin. Huoltoalue on hiekkaparkki/-piha, jolla on myös suurempia kiviä.
Yhteishuollosta on ilmoitettava ke 13.10.2021 klo 21:00 mennessä ratamestari Marko
Hovatoville p. 040 563 0539

Oikaisuesteet
Kilpailussa käytetään oikaisuesteitä kilpailunjärjestäjän määrittelemissä paikoissa.
Oikaisuesteet koostuvat harkosta merkkivärillä värjättynä sekä oranssista aurauskepistä
heijastimella. Alla oleva kuva on esimerkki oikaisuesteistä ja niiden näkyvyydestä.
Näkyvyyden tehostamiseksi aurauskeppiin voidaan laittaa lippusiimaa.

TANKKAUS JA VÄLIMATKAT
Lähtö – Tankkaus 1 (ABC Myrskylä)
siirtymä: 27,08 km
EK:ta: 32,25 km

Tankkaus 1 – tankkaus 2 (ABC Artjärvi)
Siirtymä: 12,72 km
EK:ta: 13,04 km
Tankkaus 2 – tankkaus 3 (Neste Orimattila)
Siirtymä: 40,92 km
EK:ta: 14,72 km
Tankkaus 3 – maali
Siirtymä: 22,18 km
EK:ta: 8,41 km
Tankkaus on sallittu ainoastaan mittarikentällä. Muualla reitillä tankkaaminen on kielletty.
E85 ja racing-bensiiniä käyttävät, sekä 2-tahtiset autot saavat tankata tiekirjaan
merkityillä asemilla mittarikentällä omista kanistereistaan avustajaa käyttäen. Mikäli
sääntörikkomuksia tankkaamisen osalta havaitaan, johtaa se välittömään kilpailusta
sulkemiseen kilpailunjohtajan päätöksellä.
10 MAALI JA PALKINTOJENJAKO
Kilpailun maali on samassa paikassa kilpailun lähdön kanssa. Maali on ennakkovapaa ja
Parc Fermé-aluetta ei ole. Mahdolliset vastalauseet on tehtävä ennen ko. auton maaliin
saapumista. Ajanoton transponderi palautetaan maali- AT:n läheisyydessä olevaan
tuloslaskennan toimipisteeseen. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä transponderista
kilpailija on velvollinen maksamaan 150 € korvauksen.
Maaliintulon jälkeen kilpa-auto tulee siirtää traileri/pysäköintialueelle luokkakohtaisen
palkintojenjaon jälkeen. Sekä miehille että naisille on omat peseytymis-/pukeutumistilat,
jotka sijaitsevat kilpailukeskuksessa.
Palkintojenjako suoritetaan ehdollisten tulosten mukaan molemmille ohjaajille luokittain
Orimattilan keskustassa, Erkontie 15 välittömästi maaliintulon jälkeen. Kaikkien
palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä
poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailunjohtaja.

11 MUUTA INFORMAATIOTA
Kilpailukeskuksessa ei ole kahviota/ruokalaa kilpailijoiden sekä muiden henkilöiden
käytettävissä. Cafe Misako osoitteessa Hevostie 2 valmistaa lauantaiaamulle aamupalan
7:00 alkaen. Lisäksi tarjolla lounasta kilpailupäivänä. Näiden lisäksi kilpailun lähtö- ja
taukopaikalla on myyntikoju, joista on mahdollista ostaa mm. makkaraa ja virvokkeita.
Majoitus
Hotelli Teltta
http://hotelliteltta.fi/hotelliteltta/
Varaukset mieluiten sivuilla olevien yhteydenottolomakkeen kautta.
B&B Neulomotie
http://www.bbneulomotie.fi
Neulomotie 5
16300 Orimattila
Tel:+358 40 0693 927
Kilpailijoita muistutetaan, että kilpailun johtokeskus antaa tarvittavat normaalista
poikkeavat lähtövälit. Erikoiskokeiden päälliköillä ei ole tähän mandaattia.
Seuraavilla sivuilla on lisää opastavia karttoja tapahtumapaikoista.

Kilpailukeskuksen alue.

AJO-OHJEET KILPAILUKESKUKSESTA LÄHTÖÖN

-

Lähde kilpailukeskuksen P-alueelta ja käänny oikealle Koulutielle.
HUOM!!
Koulutie remontissa risteyksestä vasemmalle käännyttäessä.
Aja tien päätyyn ja käänny vasemmalle.
Poistu liikenneympyrästä toisesta liittymästä suuntaan ”Helsinki 94”
o Liikenneympyrän vieressä Teboil, jossa autot kannattaa viimeistään tankata.
Käänny seuraavista liikennevaloista vasemmalle
Jatka seuraavasta liikenneympyrästä suoraan.
Käänny seuraavasta liittymästä oikealle ja seuraa alueella olevia opasteita.

TRAILERIPARKKI, ORIMATTILAN RAVIRATA

