KILPAILIJA INFO

Laukaan Moottorimiehet ry.
lmm.fi

HYVÄT KILPAILIJAT
Tervetuloa Laukaan Lievestuoreelle, Keski-Suomeen, ajamaan SM rallisprint kilpailua.
Kilpailu on samalla Keski-Suomen aluemestaruuskilpailu.
1.

KILPAILUN AIKATAULU

LA 5.3.2022
13:00–18

Mahdollisuus saapua paikalle
Kilpailutoimisto auki
kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
Rataan tutustuminen

SU 6.3.2022
7:00

Alue avataan
Kilpailutoimisto avataan
Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako alkaa
7:00-10:00 Rataan tutustuminen, ei moottorikäyttöisillä kulkupeleillä (pl sähköpyörä)
7:30
Turvallisuustarkastus alkaa, kiertävänä varikolla, päättyen klo 10:30
10:00-10:30 Rataan tutustuminen/nuotitus siviiliautoilla (kilpailijat joilla II kuljettaja)
10:10
Ohjaajakokous nuortenluokalle, lähtöpaikalla
11:00
Kilpailun lähtö (00-auto)
n. 12:30
Tauko 30min
n. 13:00
Kilpailun toinen kierros alkaa
Palkintojen jako kilpailun päätyttyä epävirallisten tulosten mukaisesti
2. KILPAILUPAIKALLE SAAPUMINEN
Radan osoite: Ajoneuvontie 39, 41400 Lievestuore
(P 62° 14,649’ ja I 26° 8,807’ (WGS 84))
•

Saapuminen paikalle ainoastaan 9-tien Laukaanhovin liittymästä (kts. liite kilpailualueen kartta)

•

Kilpailualueelle pääsee ilman pääsylippua kilpailijan (kilpailijaparin) kanssa saapuvat
kaksi huoltohenkilöä (sekä lapset alle 12v.)

3. VARIKKO
Varikolle pääsee vain yksi huolto- ja kilpa-auto sekä auto nuotitusta varten. Liikenteenohjaajat
osoittavat sopivan paikan kalustolle.
•

Ilmoita etukäteen mahdollisesta yhteishuollosta sekä mahdollinen saapuminen jo lauantaina varikkopäällikkölle.

•

Varikkoalueella kilpa-autojen alla on oltava koko kilpailun ajan vähintään auton pohjapinta-alan kokoinen nestettä läpäisemätön suojapeite (ei kevytpeite).

•

Varikkoalueella on keräysastiat öljyiselle- ja sekajätteelle.

•

Kilpailijoilla tulee olla mukana sääntöjen mukainen öljynimeytysmatto sekä käsisammutin (teholuokka vähintään 27 A 11 B-C). Huomioikaa sammuttimien tarkastuksen voimassaolo.

•

Kilpailijoille on käytössä lämmittelyrata, radalla nopeusrajoitus max 50km/h.

•

Tankkaamiseen on varattu oma-alue varikon yhteyteen, kts kilpailualueen kartasta.

•

Tupakointi sallittu vain merkityllä tupakointipaikoilla.

•

Varikkopäällikkö:
o Janne Liimatainen
o p. 0400964083
o @ janne.liimatainen@windowslive.com

4. KISAGRILLI
Varikon laidalta löytyy grilli, myytävänä Ralli-Makkaraa, sämpylöitä, juomia, kahvia ja munkkeja. Maksu käy kortilla ja käteisellä (varaa pientä/tasarahaa).
Toinen grilli sijaitsee hyppyrillä (opasteet varikolta ja yleisöparkista, kartta liitteenä)
5. KILPAILUTOIMISTO, ILMOITUSTAULU, KILPAILUPAPEREIDEN TARKASTUS
Kilpailutoimisto sijaitsee varikon läheisyydessä.
Virallinen ilmoitustaulu sähköisesti www.lmm.fi/ilmoitustaulu-2 ja lisätietoja kisasta
LMM.FI/SM-RALLISPRINT.
•

Kilpailutoimistossa asioinnissa suosittelemme maskin käyttöä

•

Paperintarkastuksessa:
o voimassa oleva ajokortti, nuorten luokassa henkilöllisyys poliisin myöntämällä
henkilökortilla, kuvallisella kelakortilla tai passilla
o Nuortenluokassa huoltaja lisenssi ja henkilöllisyys ja tarvittaessa valtakirja viralliselta huoltajalta
o auton liikenne vakuutus
o auton katsastuskortti tai passi tarkastetaan katsastuksen yhteydessä
o II-ohjaajaa käytettäessä voimassa oleva tieliikennekatsastus tai kilpa-auton kuntokatsastus
o II-ohjaajan tulee myös ilmoittautua, henkilöllisyys, kilpailijalisenssi tai tutustumislisenssin lunastus

•

Perittävät maksut:
o
o
o
o

Jälki-ilmoittautuminen; luokan mukaisesti kaksikertainen maksu 240€/140€/200€
Jälki-ilmoittautuminen II ohjaajan osalta 25€
tutustumislisenssi II ohjaajalle 26€
Auton vaihto 35€

VARAA KÄTEISTÄ JA MIELELLÄÄN TASARAHA

6. AUTOJEN TURVALLISUUSTARKASTUS
•

Turvallisuustarkastus suoritetaan kiertävänä omalla varikkopaikalla. Ajoneuvoon sisälle
menoa vältetään.

•

Katsastuspöytäkirjan saat paperintarkastuksesta kilpailutoimistosta

•

Kilpailunumerot:
o Oviin tarrat 67cm*20cm (numero ja mainos ”Laukaan Kunta”)
o Etu- ja takalasiin 10cm*10cm kilpailunumero tarra

•

Varaa kilpa-auton välittömään läheisyyteen tarkastettavaksi myös
o ajovarusteet
o mahdollisen II-ohjaajan ajovarusteet.
o katsastuskortti tai passi

•

Viikon katsastusvinkki, huolehtikaa että auton hinaussilmukka on sääntöjen mukainen

•

Varikkohenkilöstö tarkastaa sammuttimet
o Varikolla Gaspoint Oy:n toimipiste
▪
sammuttimia myytävänä
▪ sammutintarkastus 10€ (käteismaksu)

7. RATAAN TUTUSTUMINEN
Rataan tutustuminen on mahdollista jalan, polkupyörällä tai muulla ilman konevoimaa toimivalla laitteella.
Rataan tutustuminen on mahdollista LA 5.3. klo 13:00-18:00 ja SU 6.3. 7:00-10:00 välisenä
aikana.
Polkupyörään verrattavien sähköavusteisten pyörien käyttö on sallittu rataan tutustuttaessa.
Siviiliautolla tutustuminen, II kuljettajan kanssa kilpaileville klo 10:00 – 10:30
8. KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ
Jari Flyktman
Puh. 0400644319
jari.flyktman@iki.fi
Jarin löytää kisapäivänä varikkoalueelta,
kilpailutoimistosta tai omasta teltasta
varikkoalueelta grillin läheisyydestä.
9. OHJAAJAKOKOUS
Vain nuorten luokan osallistujille ja huoltajille järjestetään ohjaajakokous
klo 10:10 lähtöalueella.
10.KILPAILUN SUORITUS
Kilpailussa ajetaan 2 lähtöä
Molemmat kierrokset ajetaan lähtöluettelon mukaisesti.

11.TANKKAAMINEN
Tankkaus sallittua vain varikkoalueella olevalla erillisellä tankkausalueella.
12.TULOKSET
Ajantasainen tulospalvelu Ajaksi.fi
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu: www.lmm.fi/ilmoitustaulu-2

13.PALKINTOJEN JAKO
Palkinnot jaetaan välittömästi toisen kierroksen jälkeen, epävirallisten tulosten mukaisesti,
Grillin läheisyydessä.
Palkittavien tarkka määrä ilmoitetaan ilmoitustaululla.
Palkintoina muistopokaalit luokan parhaille ja lisäksi tuotepalkintoina Stihl akkukäsisahat:
•
•
•
•
•

Nopein 2-vetoisen kuljettaja
Nopein 4-vetoisen kuljettaja
Nopein juniori
Näyttävin hyppy (ei välttämättä pisin)
Arvottavana kaikkien palkintojenjaossa läsnä oleville kilpailijoille 4kpl sahoja (jo sahan
voittanut ei voi saada arvalla toista sahaa)

TERVETULOA Laukaa SM Sprinttiin Ruuhimäkeen!
Liitteenä kilpailija- ja kuuluttajatietolomake sekä alueen kartta

KILPAILIJATIETO LOMAKE

palauta paperintarkastukseen tai
5.3. mennessä sähköpostilla
hannamaaria.kokko@gmail.com

Kilpailijan numero

_______________

Kilpailijan nimi

____________________________________

puh.nro

__________________ paikkakunta: ___________________

II ohjaajan nimi

_______________________ puh. _____________________

Huoltohenkilö nimi

_______________________ puh. _____________________

Huoltohenkilö nimi

_______________________ puh. _____________________

Huoltoauton rek.nro.

_______________________

Yhteishuolto nro kanssa: ______________________________________________
Muuta huomioitavaa:

______________________________________________
_______________________________________________

KUULUTTAJALLE:
Kuljettajan nimi:

___________________________

nro

Kyydissä:

___________________________

Auto:

___________________________

Tukijoukot:

____________________________________________
____________________________________________

Tavoitteet kisaan?

____________________________________________
____________________________________________

Mitäs muuta kuuluu? ____________________________________________
____________________________________________

Ajoneuvontie 39, 41400 Lievestuore

(P 62° 14,649’ ja I 26° 8,807’ (WGS 84))

