LISÄMÄÄRÄYS 1
Muutokset sääntöihin
1. OHJELMA
18.01.2018
Ajanvaraus turvallisuustarkastukseen avautuu Slotti-varausjärjestelmässä.
22.1.2018
Klo 19.00 Slotti-varausjärjestelmä sulkeutuu
25.01.2018
Klo 6.50 – 19.00 Turvallisuustarkastus, autossa käytössä olevan ahtimen ja
pop off -venttiilin sinetöinti Europcar halli, Teknotie 2, Rovaniemi. Vain tieliikenneasetusten
mukaisin siviilirenkain.
Ei Koske luokkia 24 – 26.
26.01.2018
Klo 8.00 – 12.00 Vara-ahtimen ja pop off–venttiilien sinetöinti Mäntyvaara Huoltoalue,
Ravintola rakennus.

5. KILPAILULUOKAT
Korjataan luokan 20 kuutiotilavuus, enintään 1600 cm3

8. HUOLTAMINEN
Huoltoaluevastaava Jouni Satokangas + 358 400188171
jouni.2satokangas@gmail.com
12. LÄHTÖ
Lisätään; Lähtöjärjestys kilpailun osalle 2 on luokkien 5-6 osalta yhdessä kilpailun osalla 1
muodostunut nopeusjärjestys.

ERIKOISKOKEIDEN VIESTIPISTEET
Ennakkomerkki on 100 m ennen ja merkki on kohteella.
 Viestipisteellä käytetään keltaista lippua, jos erikoiskokeen suorittaminen on keskeytetty
 onnettomuuden tai muun syyn vuoksi, kilpailijan tulee pysähtyä seuraavalle punaista valoa ja
 lippua näyttävälle väliturvallisuuspisteelle
 Kilpailijan, jolle näytetään keltaista lippua, tulee vähentää vauhtiaan.
 Jos kilpailija ei vähennä nopeuttaan, voi kilpailunjohtaja määrätä rangaistuksen, joka voi olla
kilpailusta sulkeminen.
VÄLITURVALLISUUSPISTE
 Ennakkomerkki on 100 m ennen kohdetta ja merkki on kohteella.
 Väliturvallisuuspisteellä käytetään punaista lippua ja punaista valoa, joita näytettäessä
erikoiskokeen suorittaminen on keskeytettävä

15. TURVALLISUUSTARKASTUS ei koske luokkia 24–26
Turvallisuustarkastus järjestetään to 25.1.2018 klo 6.50 alkaen, Europcar halli,
Teknotie 2 96930 Rovaniemi
Ajanvaraus turvallisuustarkastukseen Slotti-varausjärjestelmästä
Kilpailija menee www.rallism.fi sivujen kautta Slotti-varausjärjestelmään josta varaa vapaana olevista ajoista
itselleen sopivan ajan turvallisuustarkastukseen joko perus- tai turbotarkastukseen ja täyttää myös samalla
nettilomakkeeseen pyydettävät tiedot. Perustarkastus valitaan vain autoille, joissa ei ole ahdinta. Ajanvaraus
turvallisuustarkastukseen on tehtävä alkaen 18.1. ja viimeistään 22.1.2018 klo 19.00 välisenä aikana.
Tarvittaessa varaus voidaan tehdä kilpailijan tai hänen edustajansa läsnä ollessa kilpailutoimistossa,
ajanvarauksen ollessa avoimena. Ajanvarauksen suorittamatta jättäminen aiheuttaa 50 €
myöhästymismaksun, joka on maksettava viimeistään 1 h 30 min ennen kilpailijan lähtöaikaa.
Kilpailija ilmoittautuu turvatarkastukseen viimeistään 10 minuuttia ennen omaa varaamaansa aikaa, jolloin
todetaan että kilpailija on ajoissa paikalla ja tarkastetaan sääntöjen mukaiset paperit. Myöhästyminen
turvallisuustarkastukseen ilmoittautumisesta aiheuttaa 50 € myöhästymismaksun, joka on maksettava
kilpailutoimistoon viimeistään 1 h 30 min ennen kilpailijan lähtöaikaa. Maksamatta jättäminen aiheuttaa

lähtöoikeuden eväämisen kilpailunjohtajan päätöksellä. Hyväksytyn paperikatsastuksen jälkeen toimistossa
täytetään katsastuspöytäkirjaan saapumisaika ja se annetaan kilpailijalle, joka siirtyy autoineen kohti
katsastuslinjaa. Paperikatsastus voidaan suorittaa kokonaan tai osaksi kilpailutoimistossa Slottivarausjärjestelmän ollessa avoinna. Tämä ei oikeuta turvatarkastukseen ilmoittautumisesta myöhästymistä.
Turvallisuustarkastuksessa tarkastetaan vain kilpa-autossa käytössä oleva turbo ja pop off – venttiili.
Mikäli kilpailija ei ole varannut aikaa, kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sijoittaa aikatauluun sopivaksi katsomaansa
paikkaan hänelle ajan ja on oikeutettu perimään tästä 50€. Samansuuruisen maksun järjestäjä on oikeutettu perimään,
jos kilpailija myöhästyy hänelle merkitystä ajasta ja järjestäjä antaa uuden ajan. Tästä ajasta myöhästyminen oikeuttaa
kilpailun johtajan jopa epäämään lähtöoikeuden. Mikäli kilpailija haluaa vaihtaa katsastusaikansa varausjärjestelmän
sulkeuduttua, kilpailunjärjestäjä pidättää tästä maksuna 50€. Järjestäjä ei voi taata mahdollisuutta muuttaa varattua
aikaa.
Nämä kilpailunjohtajan päätöksellä määrätyt maksut on maksettava kilpailutoimistoon viimeistään 1 h 30 min ennen
kilpailijan lähtöaikaa. Maksamatta jättäminen aiheuttaa lähtöoikeuden epäämisen.

Varaturbon ja vara pop off – venttiilien tarkastus suoritetaan Perjantaina 26.1. klo 8.00 – 12.00 välisenä
aikana, Mäntyvaaran huoltoalueella sijaitsevassa ravintolarakennuksessa.

.
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