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6.REVONTULIRALLI
20.02.2021

F-Cup 2021 toinen osakilpailu ja Keski-Suomen (alue 4) aluemestaruuskilpailu.

TERVETULOA 6. Revontuliralliin.

Kiitos ilmoittautumisestanne ja mukava kun saavutte Hankasalmelle kisaamaan.
Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 184 kilpailijaparia.
Tutustumalla tähän infoon varmistat asioiden sujuvuuden kisassa.

www.hankua.fi

KILPAILUN AIKATAULU
Perjantai 19.02.2021
klo 8:00 Kilpailutoimisto avataan, Lomakeskus Revontuli Revontulentie 1, Hankasalmi
paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako luokat 1-3 ja 18-19
klo 9:00 Ennakkotutustuminen alkaa
klo 11:00 Kilpailutoimisto suljetaan
klo 18:00 Ennakkotutustuminen päättyy
Lauantai 20.02.2021
klo 7:30 Kilpailutoimisto avataan, Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
alkaa, Lomakeskus Revontulessa, Revontulentie 1, Hankasalmi as
klo 8:30 Turvallisuustarkastus alkaa, Versowood halli, Ysitie 1140, Hankasalmi as
klo 8:48 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla
ja täydennetään reaaliajassa
klo 9:48 Ensimmäinen kilpailija lähtee, huoltoalue, Revontulentie 1
n. klo 11:45 Ensimmäinen kilpailija huolto/tauko, Lomakeskus Revontuli
n. klo 15:30 Ensimmäinen kilpailija saapuu maaliin, Lomakeskus Revontuli
Palkintojen jako maaliin tullessa, ehdollisten tulosten mukaan

Huomaa! Kaikissa sisätiloissa on käytössä maskipakko!

TRAILERIPARKKI
Kun saavutte Hankasalmelle, tapahtuu kilpailukaluston purku osoitteessa Taipaleentie 10, 41500 Hankasalmi as. Siellä on varattu pysäköintitilaa trailereille, opastus
9.tieltä.
Kilpailukeskukseen ei saa tuoda trailereita kisapäivänä ennen kello 16:00.
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MAJOITUS JA RUOKAILU

Majoitus
Hotellihuoneet:
▪

2 hlön huone 118 € / vrk (su-pe), 130€ /vrk (la-su)

▪

1 hlön huone 95 € / vrk

Huonehintoihin sisältyy saunominen yleisessä saunavuorossa sekä aamiainen.

Mökit
▪

Aurora- ja Revontulimökit: 175 € / vrk, 1-2 vrk, lisävuorokaudet 120 €/ vrk

▪

Iso Karhu mökki: 195 € /vrk, 1-2 vrk, lisävuorokaudet 135 €/ vrk,

▪

Iso Revontuli-mökit: 185 € /vrk, 1-2 vuorokautta, lisävuorokaudet 135 €/ vrk,

▪

Iso Aurora-mökit: 280 /vrk 1-2 vrk, lisävuorokaudet 200 €/ vrk

Lisäpalvelut mökkeihin
▪

Aamiainen 12 € / hlö

▪

Liinavaatteet 15 € / hlö, 25 € / hlö pedattuna

▪

Loppusiivous 70 € / 4-6 hlön mökki, 85 € / 6-8 hlön mökki, 110 € / 8-10 hlön mökki

Ravintola
Ravintola Loimu:
Aamiainen la-su klo 8-10 , 12 €
Lounas buffet klo 11:30-15:00 12,90€
Revontuli Bowling Diner klo 12-22, annoksia listalta
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KILPAILUTOIMISTO, ILMOITTAUTUMINEN JA VIRALLINEN ILMOITUSTAULU

Kilpailutoimisto sijaitsee osoitteessa, Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi as
Rallissa on käytössä vain virtuaalinen ilmoitustaulu kts. lisämääräys 1. Ilmoitustaulu löytyy
osoitteessa
www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu
Ilmoittautuminen ja kilpailupapereiden tarkastus tapahtuvat kilpailutoimistossa.
Kilpailusihteeri: Keijo Romo puh. 0400-151814, keijo.romo@pp.inet.fi

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiseen saa tulla autokunnasta vain 1 henkilö, joko 1.ohjaaja tai 2.ohjaaja ja hän
vastaa paperintarkastuksessa auton ja tietojen oikeudellisuudesta kuittausta vastaan kts.
lisämääräys 1.
Perjantaina 19.02.2021
Ennakkotutustuttavat luokat 1-3 ja 18-19 klo 8:00-11:00

Lauantaina 20.02.2021
Luokat 4-17
Ilmoittautumisen suositus aikataulu:
Auto nro

Aika

52-75

8:30-9:00

76-100

9:01-9:30

101-125

9:31-10:00

126-150

10:01-10:30

151-175

10:31-11:00

Muista palauttaa seuraavat lomakkeet ilmoittautumisen yhteydessä: Huollon yhteystietolomake,
Covid-19 yhteystietolomake, sekä luokissa 1-3 ja 18-19 ennakkotutustumisauton tiedot.
Lomakkeet liitteenä, tulosta ja täytä etukäteen, mikäli mahdollista. Ilmoittautumistiskiltä saa myös
kaavakkeita, jos tarvitset.
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Voit myös lähettää huollon yhteystietolomakkeen, covid-19 yhteystietolomake, sekä
ennakkotutustumisauton tiedot etukäteen sähköpostilla 18.02.2021 mennessä osoitteeseen
keijo.romo@pp.inet.fi

Ilmoittautuessa tarkastetaan:
-I-ohjaajan ajokortti ja II-ohjaajan henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai
poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti, kts. lisämääräys 1.
-auton paperit (katsastuskortti, rekisteriote tai siirtolupa, luokitustodistus tai passi)
-ilmoittajan lisenssi (jos ilmoittaja ei ole ohjaaja)
Mikäli kilpailijoiden tietoihin tulee muutoksia, huomio sääntö (Art. 8,5)
Jos tieto ilmoitetaan sähköpostilla kilpailunsihteerille viimeistään kilpailua edeltävänä
keskiviikkona klo 18:00 mennessä, veloitetaan muutosmaksuna 35 €. Tämän jälkeen tulleista
muutoksista kilpailunjärjestäjä veloittaa muutosmaksun 50 €. Maksu suoritetaan
paperitarkastuksen yhteydessä käteisellä.

Ilmoittautumisen yhteydessä jaettava materiaali:
Perjantai 19.02.2021, luokat 1-3 ja 18-19
-Tiekirja ja sen voit ladata myös viralliselta ilmoitustaululta pdf muodossa 17.2.2021
alkaen. www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu
-Reittikartta 2 kpl
-Ovinumerot 2 kpl
-Ikkunanumerot 2 kpl
-Nuotitusnumerot 2 kpl (tuulilasiin keskelle ja oikeaan takasivulasiin)
-Sarjatarra tuulilasiin 1 kpl
-Huoltoautotunnus 1 kpl, johon on merkittävä huoltoauton rekisterinumero.
sijoitettava huoltoauton tuulilasiin siten, että se on ulkopuolelta selkeästi
luettavissa.
-Mahdollista kilpailunjärjestäjän materiaalia

Lauantaina 20.02.2021, luokat 4-17
www.hankua.fi

-Ovinumerot 2 kpl
-Ikkunanumerot 2 kpl
-Sarjatarra tuulilasiin 1 kpl
-Tiekirja ja sen voit ladata myös viralliselta ilmoitustaululta pdf muodossa 17.02.2021
alkaen. www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu
-Reittikartta 2 kpl
- Huoltoautotunnus 1 kpl, johon on merkittävä huoltoauton rekisterinumero.
sijoitettava huoltoauton tuulilasiin siten, että se on ulkopuolelta selkeästi
luettavissa.
-Mahdollista kilpailunjärjestäjän materiaalia

Jokainen kilpailijapari saa transponderin ja aikakortin turvatarkastus paikalta lauantaina
20.02.2021 hyväksyttyä katsastusta vastaan.

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ

Kilpailijoiden yhdyshenkilö on Martti Liukkonen puh. 0400-643313, hän on tavoitettavissa
kilpailupäivänä kilpailukeskuksen alueella klo 7:30-palkintojen jaon loppuun asti.
Yhteystiedot/aikataulu myös virallisella ilmoitustaululla.
www.hankua.fi

VASTALAUSE
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa kohtaan,
kilpailun aikana, tulee tehdä ennen vastalauseen kohteena olevan auton saapumista kilpailun
maali-AT:lle. Vastalause tulee tehdä kirjallisena viimeistään maali AT:lle saavuttua.
Vastalauseet Martti Liukkonen puh. 0400-643313

PUKEUTUMISTILAT, SUIHKU JA SAUNA
Ennen ja jälkeen kilpailun kilpailijoille on varattu pukeutumis- ja pesutilat hotellirakennuksessa
(seuraa opasteita).

TURVALLISUUSTARKASTUS
Turvallisuustarkastus järjestetään lauantaina 20.02.2021 klo 8:30 alkaen Versowood hallissa, Ysitie
1140, 41500 Hankasalmi as
Turvatarkastus alueella ehdoton tupakointikielto.
Katsastukseen tulossa ei ole AT-asemaa. Katsastushenkilöstö suorittaa aikatauluvalvontaa. Tarkista
oheisesta taulukosta oma katsastusaikataulusi. Älä tule liian aikaisin jonottamaan alueelle. Kaikki
autot katsastetaan ja jokainen pääsee ajallaan reitille. Ylimääräiset henkilöt kuten huoltomiehet,
tiimin-sekä medianedustajat eivät ole tervetulleita katsastukseen mukaan. Näin pyrimme
noudattamaan yleisiä kokoontumisrajoituksia.
Turvatarkastukseen on mahdollista tulla kisapyörillä, ovinumeroiden ja sarjatarran on oltava
paikallaan. Tuulilasissa ei saa olla muita mainoksia. Otathan auton paperit(katsastuskortti)esille
sekä avaat auton luukut ja ovet, jotta katsastaja pääsee tarkistamaan auton turvavarusteet.
Katsastuspöytäkirja on valmiiksi katsastuksessa ja se jää katsastajille (ei anneta takaisin).
Hyväksytyn katsastuksen jälkeen saat aikakorttisi ja ajanottolaitteen(transponderin).
Turvatarkastukseen on tultava molempien ohjaajien, ajovarusteet puettuna, poislukien kypärä.
Katsastuksessa on maskipakko.
Huolehdithan, että auto ja turvallisuusvarusteet ovat asianmukaisessa kunnossa, sillä korjausaikaa
ei ole paljon.
Turvallisuustarkastus järjestetään lauantaina 02.02.2019 klo 8:30 alkaen Versowood hallissa, Ysitie
1140, 41500 Hankasalmi as
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Seuraavan aikataulun mukaisesti:
Auto nro

Aika

1-25

8:30-9:00

26-50

9:01-9:30

51-75

9:31-10:00

76-100

10:01-10:30

101-125

10:31-11:00

126-150

11:01-11:30

151-184

11:31-12:15

Katsastus päättyy 30 minuuttia viimeisen kilpailijanumeron katsastuksen jälkeen.
Katsastuspäällikkö Jarno Vaattovaara puh.040-1880477

KILPAILUN LÄHTÖ
Lähtö tapahtuu huoltoalueelta, Revontulentie 1, Lomakeskus Revontuli, Hankasalmi.
Lähtöön oikeutettujen luettelo lähtöaikoineen on nähtävissä kilpailun viralliselta ilmoitustaululta
osoitteessa www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu la klo 8.48 ja sitä päivitetään
turvallisuustarkastuksen edetessä.

REITTI, HUOLTO
Reitin kokonaispituus on 210 km, josta EK osuus 80 km. EK3 jälkeen on huolto/kokoomatauko.
Maksimissaan kolme huoltohenkilöä autokuntaa kohti.
Huoltotauolle saavuttaessa eikä pois lähtiessä ole aikatarkastusasemaa. AT3B antaa saapumisajan
EK 4 tulo AT:lle. Tähän aikaan sisältyy mahdollinen tankkaus, huolto ja siirtymä EK 4:lle.
Huoltotoimenpiteiden aikana huolto- ja kilpa-auton alla on oltava nesteitä läpäisemätön
suojapeite. Sammutin ja öljynimeytysmatto oltava käyttövalmiina. Huoltoalueenpäällikkö on
Hannu Hintikka puh.0400-645418, ole häneen yhteydessä huoltoalue toiveissa. Huoltoalueelle on
grilli, myynnissä makkaraa ja juotavaa.

www.hankua.fi

TANKKAAMINEN
Polttoaineen tankkaaminen kilpailun aikana tapahtuu kilpailun järjestäjän osoittamalla
huoltoasemalla Neste Jari-Pekka Hankasalmi. Tankkaaminen muualla on kielletty.
2-T polttoaineella ajavat sekä kilpa-autot, joissa autourheilun sääntökirjan mukaisesti voi käyttää
FIA:n kilpabensiiniä tai E85-polttoainetta, tulee tankata omista astioista ennakkoilmoituksen
tehneille järjestäjän osoittamilla tankkausalueella Neste Jari-Pekka Hankasalmi. Olethan muistanut
ilmoittaa kilpailunjohtajalle Riku Hämäläiselle, hamalainen79@gmail.com

Lähtö-tankkausmahdollisuus 1

n.90 km, josta erikoiskokeita n.41 km

Tankkaus 1-tankkaus 2

n.51 km, josta erikoiskokeita n.14 km

tankkaus 2-maali

n.82 km, josta erikoiskokeita n.27 km

KESKEYTTÄMINEN
Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun ilmoita siitä välittömästi kilpailukeskukseen
puh. Kimmo Jäppinen 0500-509002
Tämä numero löytyy myös aikakortin takaa, huolehdi että muistat palauttaa myös transponderin
joko kilpailukeskukseen tai ek:n järjestäjälle.
Tutustu myös v.2021 sääntökirjan kohta 23.9. Varoitus

KILPAILUN MAALI
Kilpailun maali sijaitsee Lomakeskus Revontulessa. Transponderit ja aikakortit kerätään autoista
kilpailijan ohitettua maali-AT:n, seuraa opasteita ja järjestäjän ajo-ohjeita.

TULOSTEN JULKAISEMINEN JA PALKINTOJENJAKO
Voit seurata tuloksia online osoitteessa: www.ajaksi.fi/online
Tulokset julkaistaan luokittain virallisella ilmoitustaululla osoitteessa
www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu
Palkittavien lista löytyy myös viralliselta ilmoitustaululta.
Palkinnot jaetaan luokittain molemmille ohjaajille kilpailukeskuksen ulkoalueella, Lomakeskus,
Revontuli, kilpailijoiden saavuttua maaliin ehdollisten tulosten mukaan.

www.hankua.fi

LIITTEET
-covid-19 huomioiminen

-

kartta kilpailukeskus alueesta
kartta traileriparkin, kilpailukeskuksen, katsastuksen ja lähdön sijainnista
huollon yhteystietolomake
covid-19 yhteystietolomake
ennakkotutustumislomake
ohje at-käytännöstä talvikilpailuissa
lisämääräys nro.1

www.hankua.fi

COVID-19 huomioiminen

Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön tulee ehdottomasti olla terveitä kilpailuun saapuessaan.
Ilmoittautuminen on peruttava, mikäli jollain tiimin jäsenistä ilmenee akuutteja hengitystie- tai
vatsaoireita tai on tapahtunut virukselle altistuminen.
Kilpailun kaikissa toiminnoissa katsastuksessa, huoltoalueella, kilpailukeskuksessa ja maastossa
tulee noudattaa riittäviä turvavälejä. Maskia suositellaan käytettäväksi, mikäli turvavälien
pitäminen on mahdotonta.
Sisätiloissa maskia tulee käyttää aina.
Kilpailukeskukseen ja katsastukseen kilpailun järjestäjä on varannut käsidesiä ja maskeja.
Kilpailun järjestäjä tulee AVI:n ohjeistuksen mukaisesti kerätä kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden
ja heidän taustajoukkojensa yhteystiedot (nimi, kotikunta, puh.nro).
Tämän toimenpiteen tarkoitus on tartuntaketjujen jäljityksen helpottaminen, mikäli henkilöiden
joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Myös AT-toimintaan on tullut uudet ohjeet, jotka pääpiirteittäin sisältää se että aikakorttia ei
anneta pois kilpa-autosta kilpailun aikana, vaan kilpailijapari on vastuussa aikakorttiin tehtävistä
aikamerkinnöistä.
Tutustu tarkempiin ohjeisiin kilpailun viralliselta ilmoitustaululta osoitteessa.
www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu

www.hankua.fi
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1 : 180 000
1cm = 1,8km
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20.02.2021

YHTEYSTIETOLOMAKE
KILPAILUNUMERO: ___________

I-OHJAAJAN PUH.NRO_________________________
II-OHJAAJAN PUH.NRO_________________________
HUOLLON PUH.NRO___________________________
HUOLTOAUTON REK: NRO_______________________
Täytä lomake selvästi ja palauta ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailutoimistoon tai sähköpostilla keijo.romo@pp.inet.fi viimeistään
18.02.2021 mennessä, KIITOS.
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AVI:n covid-19 ohjeistuksen mukaisesti kerätään kilpailijan tiimin jäsenten
yhteystiedot mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämisen helpottamiseksi.
Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä luovuteta viranomaisille, ellei tartuntoja
tule.
Tartuntatapauksissa tietoja voidaan luovuttaa vain tartuntaketjuja selvittäville
viranomaisille. Hankasalmen Urheiluautoilijat ry säilyttää tiedot huolellisuutta
noudattaen ja tuhoaa ne viimeistään kuukauden kuluttua kilpailusta.

KILPAILIJANUMERO:_________________

nimi ___________________________________ puh.nro ____________________
kotipaikkakunta _____________________________________________________

nimi ___________________________________ puh.nro _____________________
kotipaikkakunta ______________________________________________________

nimi ___________________________________ puh.nro _____________________
kotipaikkakunta ______________________________________________________

Maksimissaan 3 huoltohenkilöä kilpailijaa kohti
Palauta lomake ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostilla keijo.romo@pp.inet.fi
viimeistään 18.02.2021

www.hankua.fi

20.02.2021

ENNAKKOTUTUSTUMISLOMAKE
Kilpailijanumero: __________

Kilpailijoiden nimi ja puhelinnumero

1-ohjaaja: _________________________________________
puh: ______________________________________________
2-ohjaaja: __________________________________________
puh: ______________________________________________

Tutustumisauton tiedot

Merkki ja malli: _____________________________________
rek. n:ro: __________________________________________
väri: ______________________________________________

Allekirjoitus: _______________________________________

LOMAKE TÄYTETTYNÄ PALAUTETTAVA ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ
www.hankua.fi

Rallin AT-käytännöt talvikauden 2021 kilpailuissa
Vallitsevan Covid-19 epidemian myötä kilpailun aikana suositellaan toimimaan aikakortin
kanssa niin, että henkilökontaktit ovat mahdollisimman vähäiset. Nämä suositukset ovat
voimassa vähintään talvikauden 2021 kilpailuissa.
Kesäkauden kilpailujen osalta mahdolliset ohjeet tarkennetaan huhtikuun aikana.
Toiminta aikakortin kanssa pandemiatilanteen aikana

Kaikkien aikakorttiin liittyvien merkintöjen osalta toimitaan seuraavasti
(RS2021, kohdat 10.4, 14.5, 20.5, 23.2, 24.2, 26, 27, 34):

Tarkastusasemat
a. Aikakortin esittämis- ja/tai ojentamishetki on se ajankohta, jolloin kilpailijapari
esittää aikakortin asettamalla sen kilpa-auton sivuikkunaan toimitsijan nähtäville
b. Toimitsija merkitsee tämän ajankohdan tuloslaskentajärjestelmään ja
asemapöytäkirjaan

c. Toimitsija esittää tämän aikamerkinnän, AT-aseman tunnisteen sekä mikäli
asemalla annetaan myös erikoiskokeelle annettava ihannelähtöaika, tämän
ihannelähtöajan kilpailijaparille selkeästi joko asemapöytäkirjasta tai erillisestä
selkeästä muistiinpanovälineestä
d. Kilpailijapari merkitsee nämä toimitsijan esittämät aikamerkinnät itsenäisesti
aikakorttiinsa
Erikoiskokeen lähtö
e. Kilpailijaparin saapuessa erikoiskokeen lähtöön, he esittävät aikakortin
asettamalla sen kilpa-auton sivuikkunaan toimitsijan nähtäville
f.

toimitsija merkitsee kilpailijaparin todellisen lähtöajan
tuloslaskentajärjestelmään ja asemapöytäkirjaan

g. Toimitsija esittää tämän todellisen lähtöajan ja AT-aseman tunnisteen
kilpailijaparille, lähtöä edeltävällä minuutilla (tunnit ja minuutit) joko
asemapöytäkirjasta tai erillisestä selkeästä muistiinpanovälineestä
h. Kilpailijapari merkitsee tämän todellisen lähtöajan aikamerkinnän itsenäisesti
aikakorttiinsa
STOP-piste
i.
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Kilpailijaparin pysähdyttyä erikoiskokeen maalilinjan jälkeisellä STOP-pisteellä,
kilpailijaparille esitetään toimitsijan toimesta erikoiskokeen maaliintuloaika sillä

tarkkuudella, kuin kyseisessä kilpailussa suoritusajat mitataan joko
asemapöytäkirjasta tai erillisestä selkeästä muistiinpanovälineestä
Virheellinen merkintä aikakortissa
j.

Mikäli kilpailijapari tekee itsenäisesti virheellisen merkinnän aikakorttiin, tulee
tästä virheellisestä merkinnästä tehdä merkintä aikakorttiin ja ilmoittaa siitä
kilpailun järjestäjälle

Mikäli erikoiskoe joudutaan keskeyttämään, tai kilpailijoiden lähettäminen erikoiskokeelle keskeytyy tai viivästyy
jostain syystä, toimitaan seuravasti:

a. erikoiskokeen tulo-AT:n toimitsijat jatkavat toimintaansa AT-autossa istuen
b. jonottavat kilpailijat käyvät vuorollaan normaalisti hakemassa oman
aikamerkintänsä näyttämällä aikakorttiaan AT-auton ikkunaan sillä hetkellä,
kun haluavat saapumisensa kirjattavan
c. AT-toimitsija syöttää saapumisajan ajanottolaitteeseen ja näyttää kilpailijalle
ajan, joka tulee merkitä aikakorttiin
d. jonottavien kilpailijoiden tulee huolehtia keskinäisistä turvaväleistään

Koska näiden ohjeiden mukaan toimittaessa muutetaan Rallin Sääntöjen (RS2021) useampaa sääntöjen määrittämää
toimintatapaa, Kilpailun järjestäjän tulee kilpailukohtaisesti julkaista toimintaohjeet ja viittaukset muuttuneisiin
sääntöihin lisämääräyksellä. Lisämääräys suositellaan julkaistavaksi aina yhdessä Kilpailijaohjeen kanssa.
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Lisämääräys nro.1
12.02.2021
-Tuomarimuutos: Juha Viitanen tilalle Jarmo Leivo

-Luokka 19 yhdistetään luokkaan 18 vähäisen osallistujamäärän vuoksi
-Luokka 14 yhdistetään luokkaan 13 vähäisen osallistujamäärän vuoksi

-Aikataulumuutos:
klo 7:30 Kilpailutoimisto avataan, Kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
alkaa, Lomakeskus Revontulessa, Revontulentie 1, Hankasalmi as
klo 8:30 Turvallisuustarkastus alkaa, Versowood halli, Ysitie 1140, Hankasalmi as
klo 8:48 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla
ja täydennetään reaaliajassa
klo 9:48 Ensimmäinen kilpailija lähtee, huoltoalue, Revontulentie 1

-Kilpailijat saavat aikakorttinsa ja transponderin hyväksytyn
turvallisuustarkastuksen jälkeen turvallisuustarkastuspaikalta
-Kilpailussa on käytössä vain virtuaalinen ilmoitustaulu osoitteessa
www.hankua.fi/virallinen-ilmoitustaulu

-Rallin lajisäännöistä poiketen Ilmoittautumassa saa käydä vain 1 henkilö
autokunnasta
-Kilpailun lähtö on huoltoalueelta ja Kilpailijat saavat aikakorttinsa ja
transponderin hyväksytyn turvallisuustarkastuksen jälkeen
turvallisuustarkastuspaikalta
(kilpailun sääntö luku 12)

www.hankua.fi

-Ohjeet AT-käytännöstä talvikilpailujen osalta
https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1640/at_toiminnot_covid_1
9_final.pdf

Hankasalmella 12.02.2021 klo 11:00

Kilpailunjohtaja

Riku Hämäläinen

www.hankua.fi

VAUHDISSA MUKANA:

www.hankua.fi

