KILPAILUN SÄÄNNÖT
Koillis-Savo ralli
19-20.01.2018
F-Rallisarja / aluemestaruusosakilpailu alue 3
Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry
Kaavi

1.

OHJELMA
15.12.2017
Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.
08.01.2018
klo 21.00
11.01.2018

Ilmoittautumisaika päättyy.
Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan, Kiti kisapalvelussa

19.01.2018
klo 06.30
klo 06.30
klo 08.00
klo 18.00
20.01.2018
klo 06.30
klo 06.30
klo 07.00
klo 08.00
klo 10.00
klo n.12.00
klo n.18.10
klo n.19.00
klo n.21.30
2.

Kilpailutoimisto avataan( paikka ilmoitetaan kilpailijaohjeessa)
Paperitarkastus , ennakkotutustumismateriaalin sekä kilpailumateriaalin jako alkaa ( luokat 7,8ja 9)
Ennakkotutustuminen alkaa
Ennakkotutustuminen päättyy
Kilpailutoimisto avataan( Kaavin koulukeskus)
Paperintarkastus ja kilpailumateriaalin jako alkaa (luokat 1-6 ja 10-14)
Turvallisuustarkastus alkaa
Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein
Kilpailun lähtö
Kilpailun 1.huolto tauko
Kilpailun maali
Tulosten julkaiseminen luokittain (aikataulu ilmoitetaan kilpailijaohjeessa)
Palkintojenjako ( aikataulu ilmoitetaan kilpailijaohjeessa)

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Kaavin koulukeskus Koulutie 1 73600 Kaavi
KILPAILUTOIMISTO
Paikka
Kaavin Koulukeskus
Osoite
Koulutie 1 73600 Kaavi
Puhelin
0407645257
Sähköposti kroger.sinikka@gmail.com
Henkilö
Sinikka Kröger
Aukioloaika kts. ohjelma(toimiston aukioloaikana)

3.

LEHDISTÖKESKUS
Paikka
Kaavin Koulukeskus
Osoite
Koulutie 1 73600 Kaavi
Puhelin
0503099269
Sähköposti ville@haatanen.com
Henkilö
Ville Haatanen
Aukioloaika kts.ohjelma (toimiston aukioloaikana)

JÄRJESTÄJÄ
20.01.2018 ajettavan Koillis-Savo ralli, jonka järjestäjä on Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry
Kilpailu järjestetään noudattaen rallia koskevia sääntöjä, F-rallisarjan sekä näitä Koillis-Savo rallin sääntöjä, jotka AKK
Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla nro/R/vv.

4.

Tuomaristo
Puheenjohtaja
Tuomarit

nimi
Juha Viitanen
Asko Kettunen
Jari Tuhkanen

Muut toimihenkilöt
AKK:n turvatarkkailija
AKK:n pääkatsastaja
Toimitsijat
Kilpailunjohtaja
Reittijohtaja
Turvallisuusjohtaja
Kilpailusihteeri
Turvallisuuspäällikkö
Ratamestari
Tiedotuspäällikkö
Katsastuspäällikkö
Kilpailijoiden yhdyshenkilö

nimi
Jani Väisänen
Jarmo Laitinen
nimi
Jari Hassinen
Kari Mustonen
Timo Toivanen
Sinikka Kröger
Jyrki Tiittanen
Seppo Luukkonen
Ville Haatanen
Timo Brilli
Mika Kumpulainen

paikkakunta
Oitti
Iisalmi
Leppävirta

Nurmijärvi
Kangasniemi
puhelinnumero
0400654113
0405291599
0442704017
0407645257
0505886749
0503099269
0400420458
0504900046

sähköpostiosoite
jarihassinen@pp.inet.fi
kari.mustonen@sotkamonporakaivo.fi
timo.toivanen@iwn.fi
kroger.sinikka@gmail.com
seppo.jluukkonen@gmail.com
ville@haatanen.com
miketsi75@suomi24.fi

YLEISKUVAUS
Kilpailun kokonaispituus on n.309 km sisältäen 8 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on n.80 km.
Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Kaavin, Tuusniemen, Polvijärven ja Kuopion Suomen tiekartan
keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa poislukien luokat 7-9
kilpailusääntöjen kohdan 10 mukainen ennakkoontutustumisaika, evätään kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun.

5.

KILPAILULUOKAT
Luokka 1 F-Klassikko, Yleinen, enintään 2200 cc (F, FinR, A tai N)
Luokka2 F-Klassikko, Yleinen, yli 2200 cc (F , FinR ,A tai N)
Luokka 3 F-Klassikko, Seniorit, enintään 2200 cc (F, FinR, FIA R2, FIA R3,A,N tai historic)
Luokka 4 F-Klassikko, Seniorit, yli 2200 cc(F,FinR,FIAR2, FIAR3,A,N tai historic)
Luokka 5 F-Klassikko, Juniorit, enintään 2200cc (F, FinR, A ta N)
Luokka 6 F-Klassikko, Juniorit, yli 2200 cc (F, FinR ,A tai N)
Luokka 7 F2WD Nuotti, Yleinen ja Juniorit, enintään 2200 cc (F, FinR, A tai N)
Luokka8 F2WD Nuotti, Yleinen ja Juniorit, yli 2200 cc (F, FinR, A tai N)
Luokka 9 F4WD Nuotti, Yleinen ja Juniorit, kuutiotilavuusvapaa ( R-Lite, FIN-R 4WD sis. WRC 02)
Luokka 10 Yleinen ja Juniorit 4WD (Autourheilusääntökirjan mukaan liite J: n mukaisesti luokitellut autot)
Luokka 11 Yleinen ja Juniorit V1600 JA Trophy –luokan autot
Luokka 12 Yleinen ja juniorit Historic kaikki ikäkaudet alle 1300 cc
Luokka 13 Yleinen ja Juniorit Historic kaikki ikäkaudet alle 1600 cc
Luokka 14 Yleinen ja Juniorit Historic kaikki ikäkaudet yli 1600 cc

6.

ILMOITTAUTUMINEN
Jokaisen, joka haluaa osallistua Koillis-Savo ralliin pitää ilmoittautua KITI järjestelmän välityksellä tai pyytää
kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet.
Kilpailuun hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 200 sääntöjen mukaisesti ilmoittautunutta kilpailijaa.
Luokittain vaaditaan vähintään 3 lähtijää. Mikäli ilmoittautuneiden määrä on pienempi, voidaan kyseisen luokan kilpailijat
yhdistää toiseen luokkaan.( ei koske 4 wd luokkia)

7.

OSALLISTUMISMAKSUT
Osallistumismaksut ovat seuraavat:

ennakkoontutustuttavissa luokissa 380€
muut luokat
350€

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 10.01.2018 Kilpailun ilmoittautuminen voidaan
päättää ennen tätä määräaikaa, mikäli kohdan 6. mukainen enimmäiskilpailijamäärä on täynnä.
Maksut pitää suorittaa Koillis-Savon urheiluautoilijoiden tilille:
IBAN

FI0654820620030086

Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa.
8.

HUOLTAMINEN
Huolto-alue sijaitsee Kaavin koulukeskuksen alueella , kirkon seurakunnan parkkipaikat ja Sotkamon Porakaivon hallin
piha-alue, huoltoalueitten kartta on kilpailijaohjeessa
Huollossa käydään kilpailun aikana kaksi kertaa.
Huoltaminen on sallittu vain huoltoalueella, muualla huoltaminen kielletty. Huoltoalueella tankkaaminen on kielletty.
Huoltoalueella tupakointi ja alkoholin käyttö on kielletty. Jos järjestyksenvalvoja tapaa tupakoivan ja alkoholia nauttivan
henkilön huoltoalueelta sakko on 100€ joka peritään kilpailijaparilta jonka läheisyydessä rike on tapahtunut , toisesta
rikkeestä kilpailijaparin kilpailusta sulkemiseen , kilpailunjohtajan päätöksestä kuultuaan kilpailijaparia. (Tupakointipaikat on
merkattu huoltoalueen karttaan)
Huoltoalueelle pääsee vain yksi huoltoauto per kilpailijapari, johon saa ilmoittautumisen yhteydessä ”huoltoauto” lapun.
Paikat on osoitettu kilpailijapareille kilpailijaohjeessa, poikkeuksen tästä antaa kilpailunjohtaja kilpailijaparin pyynnöstä.
Isot huoltoautot (esim. linja-autot) täytyy ilmoittaa Kari Mustoselle viimeistään 12.01.2018 , puh. 040 529 1599
Huolto- ja kilpa-autojen alla täytyy olla koko alalla nesteitä läpäisemätön suojapeite, kilpailijakohtainen sammutin sekä
imeytysmatto käyttövalmiina. Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta
sulkemiseen.
Kilpailijapari varmistaa huollon purettua, ettei paikalle jää mitään roskia tai nesteitä (esim. öljyä.) Vastuuhenkilö on 1ohjaaja.

9.

TANKKAAMINEN
Tankkaaminen on mahdollista tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla (mittarit E95, E98 ja diesel)
Maksimi ajomatka on n. 31 ek km ja n. 45 km siirtymäajoa tankkauspaikkojen välillä.
Kilpailijat jotka käyttävät muuta kuin yllä mainittuja polttoaineita, on ilmoitettava asia ennen ilmoittautumisaikaa järjestäjälle.
Järjestäjä varaa ja ohjeistaa heille ns. tankkauspaikan kilpailijaohjeessa, tai viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä.

10.

ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Koskee vain luokkia 7-9
Kilpailijat voivat noutaa kilpailutoimistosta tutustumismateriaalin ja kilpailumateriaalin 19.01.2018 alkaen klo 06.30.
Kuitatessaan materiaalin vastaanotetuksi kilpailijan pitää antaa järjestäjälle tiedot tutustumisautostaan ja
puhelinnumeronsa.
Järjestäjän antamat kaksi (2) tutustumisauton tunnusta pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan takasivulasiin ja
ne täytyy olla näkyvissä koko tutustumisajan.
Reittiin tutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei nopeutta liikennemerkein tai
maastoon asettamin merkein ole määrätty tätäkin alhaisemmaksi. Ajotavan on oltava sellainen, ettei se vaaranna tai
häiritse muuta liikennettä tai lähellä olevaa asutusta. Järjestäjä kieltää ajon erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan. Järjestäjä
suorittaa nopeus- ja ajotapavalvontaa tutustumisaikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja rankaisee
liikennerikkomuksista tieliikennelain mukaisesti.
Kilpailijan pitää pysähtyä järjestäjien tunnuksin varustettujen autojen luona, kunkin erikoiskokeen lähtöpaikalla.
Ennakkotutustumisaika alkaa 19.01.2018 klo 08.00 ja päättyy 19.01.2018 klo 18.00

11.

MAINOSTAMINEN
Kilpailunumeroiden järjestäjien mainokset : Ovinumeron ylä -ja alareuna (ilmoitetaan kilpailijaohjeessa)
Arvokilpailuiden tuulilasimainos: F-rallisarjan sarjamainos tuulilasin yläreuna ja konepelti ,sarjan sääntöjen mukaisesti

12.

LÄHTÖ
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla.(Koulutie 1 73600 Kaavi)
Kilpailijat saavat aikakorttinsa klo 10.00 alkaen lähtöpaikalta Kaavin torilta
Lähtö tapahtuu klo 10.00 alkaen, Kaavin torilta 1 minuutin välein.
Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, kilpailunjohtajan päätöksellä.

13.

KILPAILIJAMATERIAALI
Ennakkoon tutustuttavissa luokissa saavat tiekirjan ja reittikartan (2 kpl) ilmoittautumisen yhteydessä 19.01.2018 klo 06.30
alkaen.
Luokissa jossa ei ole ennakkoon tutustumista , miehistö saa tiekirjan ja reittikartan (2 kpl) josta ilmenee noudatettava reitti
yksityiskohtaisesti 20.01.2018 klo 09.00 alkaen 1 tunti ennen virallista lähtöaikaansa kilpailun toimistosta Koulutie 1 73600
Kaavi

14.

TAUOT
Reitin varrella on 2 huoltotaukoa , noin 30 min /tauko

15.

KILPAILUN LÄÄKÄRI
Kilpailun lääkäri on paikalla kilpailukeskuksessa 20.01.2018 klo 09.00 alkaen, poistuu paikalta puolituntia palkintojen jaon
jälkeen.
Lääkärissä käynti kaatojen jälkeen suotavaa vakuutusturvan takia.

16.

TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvallisuustarkastus järjestetään Hakacorek Oy : n hallitiloissa osoitteessa Teollisuustie 7 73600 Kaavi
Perjantain katsastukseen tulevat ennakkoilmoittautuminen samoin kysymykset ja tiedustelut ennen rallia ja rallin aikana
Timo Brilli 0400-420458
Turvallisuustarkastus perjantaina 19.01.2018 ennakkoon ilmoittauneille klo 18.00-21.00.
Lauantaina aikataulun mukaan joka on kilpailijaohjeessa
Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia turvallisuustarkastuksen aikataulun päättymisestä.

17.

RALLI 2
Kun kilpailussa ajetaan 3 jaksoa, joiden välissä on huoltotauot, kilpailijan joka on joutunut keskeyttämään kilpailun jakson
1-2 aikana, on mahdollista jatkaa kilpailua seuraavien jaksojen alusta, huoltotauon jälkeen. Kilpailijan on pitänyt lähteä
kilpailuun, voidakseen jatkaa kilpailua seuraavilla jaksolla .
Kilpailijan tulee ilmoittaa halukkuudestaan jatkaa kilpailua välittömästi keskeytyksen jälkeen kilpailun johdolle. Uudelleen
lähtö on mahdollista, mikäli kilpailijalle jää riittävästi aikaa auton korjaamiseen. Keskeyttänyt auto on katsastettava ennen
kuin sille voidaan myöntää lähtölupa seuraavalle jaksolle . Välikatsastus suoritetaan auton huoltopaikalla, 1- ohjaaja
ilmoittaa halukkuudestaan välikatsastuksesta katsastuspäällikkö Timo Brillille Keskeyttäneet kilpailijat sijoitetaan
lähtöjärjestyksessä aina luokan viimeisiksi, keskeyttämisjärjestyksessä.
Kilpailijan suoritusajaksi jakson 1 ajamatta jääneiltä erikoiskokeilta tuomitaan oman luokan paras aika lisättynä viidellä (5)
minuutilla. Mikäli kilpailija keskeyttää jakson 1 viimeisen erikoiskokeen ja huoltotauon välissä tai huoltotauolle, katsotaan
hänen jättäneen jakson 1 viimeinen erikoiskoe ajamatta ja annetaan sen mukainen suoritusaika

18.

TULOKSET
Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain ohjelman / kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti kilpailun virallisella
ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI järjestelmästä .

19.

PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla.
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille osoitteessa: Koulutie 1 73600 Kaavi. Ohjeellinen palkintojenjakoaikataulu
ilmoitetaan kilpailijaohjeessa. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista
syistä poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailunjohtaja.

TERVETULOA KAAVILLE KOVAAN KILVANAJOON

