Kilpailijaohje

OHJELMA
19.9.2020

klo 6:00
klo 6:00
klo 6:30
klo 11:30

19.9.2020

klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 10:00
klo 11:00
klo 12:01
klo 13:00
klo 13:30
klo 13:45
klo 15:40
n. klo 18:00
n. klo 18:00

Kilpailutoimisto avataan kilpailukeskuksessa Jari-Pekassa Hartolassa,
Yhdystie 2, 19600 Hartola
Paperien tarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa,
luokkien 19-23 ja 33-38 osalta (1 hlö/autokunta ja henkkarit mukaan)
Ennakkotutustuminen alkaa
Ennakkotutustuminen päättyy
Tasanopeuskilpailijoiden ilmoittautuminen ja materiaalien jako alkaa Rauni
Salmela Oy:n pihassa, Yhdystie 10, Hartola (1 hlö/autokunta ja henkkarit mukaan)
Ilmoittautuminen ja materiaalien jako muiden kilpailijoiden osalta alkaa
Jari-Pekassa (1 hlö/autokunta ja henkkarit mukaan)
Tasanopeusautojen turvallisuustarkastus alkaa Rauni Salmela Oy:n pihassa
(Yhdystie 10) omilla varikkopaikoilla.
Muiden autojen turvallisuustarkastus alkaa omilla varikkopaikoilla Jari-Pekassa.
Lähtöön hyväksyttyjen lista julkaistaan ja täydennetään 30 minuutin välein
Kilpailun lähtö, Jari-Pekan alueella
Ilmoittautuminen päättyy
Turvallisuustarkastus päättyy
Kilpailun 1. tauko, EK 2 jälkeen Jari-Pekassa Hartolassa, Yhdystie 2, Hartola
Kilpailun 2. tauko, EK 4 jälkeen Jari-Pekassa Hartolassa, Yhdystie 2, Hartola
Kilpailun maali, Jari-Pekassa Hartolassa
Palkintojen jako maaliin saavuttaessa ehdollisten tulosten perusteella.

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Kilpailun virallinen virtuaalinen ilmoitustaulu löytyy osoitteesta:
www.heinolanua.fi/ilmoitustaulu
KILPAILUTOIMISTO

LEHDISTÖKESKUS

Paikka:
Osoite:
Puhelin:
Henkilöt:
Aukioloaika:

Paikka:
Osoite:
Puhelin:
Henkilö:
Aukioloaika:

Kilpailukeskus, Jari-Pekka, Hartola
Yhdystie 2, 19600 Hartola
0400-482 858
Anneli Kauppi
klo 6:00 – palkintojen jako

Kilpailukeskus, Jari-Pekka, Hartola
Yhdystie 2, 19600 Hartola
044-330 8710
Jani Seppälä
klo 6:00 – palkintojen jako

Kilpailukeskus sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa osoitteessa Yhdystie 2, 19600 Hartola
TUPAKOINTI ALUEELLA sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla!

SAAPUMINEN
Hartolaan Jari-Pekkaan saavutaan sekä etelästä että pohjoisesta 4-tietä. 4-tiellä on opasteet
traileriparkkiin, joka sijaitsee osoitteessa Keskustie 24, 19600 Hartola, seuraa opasteita!
HUOM! Ei trailerien kanssa kilpailukeskukseen Jari-Pekan alueelle!
ILMOTTAUTUMINEN

Vain toinen kuljettajista käy ilmoittautumassa ja noutaa materiaalin.
Muista henkilötodistus mukaan.
Ilmoittautumistiloissa sallitaan yksi henkilö kerrallaan.
Ilmoittautuessa jaetaan seuraava kilpailumateriaali:
- Ovinumerot
2 kpl
- Katsastuspöytäkirja 1 kpl
- Sarjan tuulilasitarra sarjassa ajaville > kiinnitettävä tuulilasiin ennen
turvallisuustarkastusta.
- Muu mahdollinen sarjamainos
- Tiekirja
- 1 reittikartta (toinen on tiekirjassa)
- ”nuottinumerot” luokille 19-23 ja 33-38
Nuottiluokissa (19-23 ja 33-38) kilpailijat saavat halutessaan aamulla vain tiekirjan ja
”nuottinumerot”.
Huolto voi klo 10 jälkeen hakea muun jaettavan materiaalin.
- Tasanopeuskilpailijoille jaetaan lisäksi nopeusohje
Transponderit jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä!
HUOM! Tasanopeuskilpailijoiden ILMOTTAUTUMINEN JA MATERIAALIEN JAKO TAPAHTUU RAUNI
SALMELA OY:N PIHASSA, YHDYSTIE 10, HARTOLA
AIKAKORTTI ANNETAAN LÄHTÖ AT:lla
PALAUTETTAVAT LOMAKKEET
Seuraavista alla olevista linkeistä löytyy HUOLLON YHTEYSTIETOLOMAKE sekä
KUULUTTAJATIETOLOMAKE.

Nämä molemmat on ehdottomasti täytettävä ennen kilpailupäivää ja
lähetettävä sähköisesti linkin alaosassa olevalla ”lähetä” painikkeella!
https://heinolanua.fi/lajit/ralli/kuuluttajantietolomake/
https://heinolanua.fi/huollon-yhteystietolomake/

PUKEUTUMISTILAT
Ennen ja/tai jälkeen kilpailun, kilpailijoilla on mahdollisuus käyttää omakustanteisesti
Kahvila-ravintola la Kar de Mumman sauna/suihkutiloja, osoitteessa Keskustie 2,
19600 Hartola. Kilpailukeskuksessa ei ole pukeutumis/suihku mahdollisuutta.
TURVALLISUUSTARKASTUS
Tasanopeus
- Turvallisuustarkastus suoritetaan 19.9.2020 klo 10:00 alkaen Rauni Salmela Oy:n pihassa
(Yhdystie 10) omilla varikkopaikoilla.
HRT ja lisäluokat
- Turvallisuustarkastus alkaa klo 10:00 Jari-Pekassa omalla varikkopaikalla ja päättyy klo
13:30. Huolehdi että, olet ilmoittautunut ja omalla varikkopaikallasi viimeistään klo 13:00.
- Kiinnittäkää huomiota ja tarkastakaa, että kaikista ajovarusteistanne löytyy vaadittavat ja
oikeat hyväksyntä-merkinnät
(Huomioikaa etenkin alusasut sukkia myöten, sekä kypärä/Hans-normit)
LÄHTÖ
Kilpailun lähdössä Jari-Pekassa ei ole erillistä Parc Ferme-aluetta.
Lähtöpaikalle SAAVUTAAN n. 5 min ENNEN OMAA LÄHTÖAIKAA lähtöalueen
ruuhkautumisen välttämiseksi. Lähtöön hyväksyttyjen kilpailijoiden luettelo lähtöaikoineen
on nähtävillä virallisella ilmoitustaululla www.heinolanua.fi/ilmoitustaulu
VAMMOJEN TARKASTUKSET
Jos tarvitset mahdollisten vammojen tarkastusta, soita johtokeskukseen, koska siellä
tiedetään missä on lähin ensihoitoyksikkö, jossa tarkastus voidaan suorittaa.

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ
Aulis Ahonen 050-535 5100
Aikataulu kilpailun aikana:
Tavoitettavissa koko kilpailupäivän kilpailukeskuksessa ja sen
lähiympäristössä.
PARHAITEN TAVOITETTAVISSA PUHELIMITSE.

VASTALAUSE
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa
kohtaan kilpailun aikana, tulee se tehdä puhelimitse kilpailun yhdyshenkilön puhelinnumeroon
050-5355 100, ennen vastalauseen kohteena olevan auton saapumista kilpailun maali AT:lle.
Jokainen kilpailunaikainen auton tekniikkaa koskeva vastalause, tulee tehdä kirjallisena
viimeistään heti kilpailun maali AT:lle saavuttua.
REITTI JA HUOLTAMINEN
Kilpailussa on kaksi keskitettyä huoltoa Jari-Pekka huoltamon P-alueella Hartolassa
EK 2 ja EK 4 jälkeen. Huoltoon saavuttaessa ja lähdettäessä ei ole AT-asemaa.
AT2B antaa ihanneajan AT3A:lle ja AT4B antaa ihanneajan AT5A:lle.
Minimi huoltoaika on 20 min. Annettu aika sisältää huoltoon varatun ajan sekä siirtymäajan
AT2B:ltä-AT3A:lle ja AT4B:ltä-AT5A:lle.
HUOM! Kilpailun reittiä on noudatettava myös huoltoalueella > (huomioikaa reittitarkastus)
Muualla on voimassa huoltokielto!
Tankkaaminen on sallittu ainoastaan Jari-Pekka huoltamon jakelumittareista tai FIA, E85 tai 2T
bensiiniä käyttävät, omasta kannusta Jari-Pekka huoltamon mittarikentällä.

Lähtö – tankkaus 1
Tankkaus 1 – tankkaus 2
Tankkaus 2 – maali

EK km
21,02
17,90
21,02

Siirtymä km
54,45
37,19
54,53

km yht:
75,47
55,05
75,55

Jos olette yhteishuollossa jonkun toisen kanssa tai tarvitsette isommalle huoltoautolle tilan,
ilmoittakaa siitä 13.9.2020 mennessä kilpailunjohtaja Jukka Nurmiselle sähköpostitse tai
puhelimitse. jukka.nurminen2@gmail.com ja puh: 0400- 352 009.
Liitteenä kartta, josta ilmenee toimintojen sijainti.
-

Traileriparkki > Keskustie 24, Hartola
Tasanopeuskilpailijoiden varikko/turvallisuustarkastus/ilmoittautuminen, Rauni Salmela
Oy:n piha, Yhdystie 10, Hartola
Kilpailukeskus > Liikenneasema Jari-Pekka, Yhdystie 2, Hartola
Varikkokartta > Jari-Pekka (numeroitujen varikkopaikkojen kartta julkaistaan 16.09.2020)
EI tasanopeuskilpailijoille!
Lähtö- ja maali > Jari-Pekka, Hartola

MAALI
Kilpailun maali sijaitsee Jari-Pekassa Hartolassa.
Jotta pääset maaliin asti, on sinun ajettava maltilla ja sen mukaisesti mitä edessäsi näet.
Vähäisten reittimerkkien välilläkin on mutkia, mäkiä ja nyppylöitä. Myös tienpitäjä on
asettanut reitille omia merkkejä eli ”ns. valtion merkit”, joita kannattaa kunnioittaa ja
noudattaa.
PALKINTOJEN JAKO
Palkinnot jaetaan maaliin saavuttaessa ehdollisten tulosten perusteella.
Mikäli palkittuihin tulee muutoksia virallisissa tuloksissa, on kilpailija velvollinen palauttamaan
saamansa palkinnon.
RUOKAILU
Jari-Pekka liikenneasema kilpailukeskuksessa, palvelee teitä kellon ympäri.
- Ralli-aamuna on mahdollisuus nauttia runsas, maittava aamiainen, joka on tarjolla jo
klo 5:00 alkaen. Tutustu Jari-Pekka aseman muuhun tarjontaan osoitteessa:
http://www.jari-pekka.fi/hartola/
MAJOITUS
Kilpailun aikaisesta majoituksesta voi kysellä esim:
- Gasthaus Camping Koskenniemi Hartola, Koskenniementie 66, 19600 Hartola
puh: 03-716 1135 https://www.koskenniemi.com/
- Lisäksi majoituspalveluja löytyy Hartolan kunnan sivuilta tästä linkistä:
https://hartola.fi/tyo-ja-yrittaminen/paikalliset-yritykset/majoitus-ja-ravitsemuspalvelut/
LIITTEET
-

Toimintokartta
Numeroitu varikkokartta (ei koske tasanopeuskilpailijoita) julkaistaan 16.9.2020.

COVID-19
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen tässä tapahtumassa on käytössä erikoisjärjestelyt, joita kaikkien
tapahtumaan osallistuvien tulee noudattaa!
Osallistumalla tapahtumaan, ymmärrät ja tiedostat, että tällä hetkellä on liikkeellä maailmanlaajuinen
COVID-19 pandemia.
- Osallistut tähän tapahtumaan omalla riskilläsi.
- Mitkään tapahtumaan liittyvät turvallisuustoimet, jotka on suunniteltu estämään COVID-19
viruksen leviämistä, eivät takaa sitä, ettei COVID-19 tarttuisi sinuun.
Osallistumalla tapahtumaan sitoudut vapauttamaan tapahtuman järjestäjän vastuusta liittyen mahdolliseen
sairastumiseesi.

Noudatamme tapahtumassa seuraavia erikoisjärjestelyjä:
-

Osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä, mikäli sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita!
Riskiryhmään kuuluvia kehotetaan olemaan osallistumatta tapahtumaan!
Huolehdi omasta käsihygieniastasi tarkoin, muista oikea oppinen niistäminen ja yskiminen!
Vältä kaikkia lähikontakteja ja pidä jatkuva 1 – 2 metrin turvaväli muihin!
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä, mikäli jatkuvan 1 – 2 metrin turvavälin pito seurueesi
ulkopuolisiin on mahdotonta.

Edellytämme, että jokaisella on myös huoltoautoissa käsidesit!

Tervetuloa Hartolaan!

