Huomioitavaa kaikille kilpailijoille Arctic Lapland Rallyssa 2019
Ralli SM -sarjan järjestäjä AKK Sports Oy haluaa kiinnittää kilpailijoiden huomion
seuraaviin seikkoihin:
1.

Tutustukaa sarjasääntöjen art. 8.1 määräyksiin mainoksista ja huomatkaa, että mikäli haluatte
kilpa-autonne tuulilasin mainospaikan omaan käyttöönne, on sarjan nettisivujen sääntöosiosta
löytyvä lomake palautettava AKK:lle viimeistään tiistaina 22.1. klo 15.00 mennessä ja sen jälkeen
keskiviikkona antamaanne sähköpostiosoitteeseen lähetettävä lasku oltava maksettuna ennen
omaa katsastusaikaanne to 24.1. Muutoin käytetään Ralli SM -sarjan tuulilasitarraa.

Lainaus artiklasta 8.1 (HUOM! Ei koko artikla!):
- tuulilasin yläreuna (tuulilasissa ei saa olla muita mainoksia); HUOM! Tuulilasimainospaikan voi
lunastaa kilpailijan omaan käyttöön hintaan 1000 euroa (plus alv. 24 %); Paikkaan kiinnitettävän
mainoksen tulee täyttää rallin lajisääntöjen määräykset ja siten myös kohdan 16.3. Valo - ja
tuulilasitarraerivapauden määräykset
2. Kaikille Arctic Lapland Rallyyn ilmoittautuneille on lähetetty maanantaina 21.1. sähköpostia koskien
sisäkameroiden käyttöä. Tutustukaa siihen ja lähettäkää ilmoitus kameran käytöstä ohjeiden
mukaan viimeistään keskiviikkona 23.1. klo 15.00 mennessä.

Note to all Competitors at Arctic Lapland Rally 2019
Finnish Rally Championship promoter AKK Sports Ltd. would like to draw your attention
to a couple of points:
1.

Please study the prescriptions Art. 8.1 of the FRC regulations (will be published in English by Tue 22
January, sorry… Meanwhile, ask Rally Office or call +358 40 8466 766) concerning advertising.
Should you wish to use the windscreen advertising for your own partners, please contact rallism@autourheilu.fi by Tue 22 Jan at 15h00 to receive an invoice, which has to be paid before
scrutineering. Otherwise the use of FRC windscreen sticker is compulsory.

Quote from Art. 8.1 (NB! Not the full article!):
- top of the windscreen (no other advertising allowed on the windscreen); NOTE! You may release your
windscreen for yourself for the price of 1000 Euros (plus VAT 24%). The advertising used must fulfill the
prescriptions of Finnish Rally Regulations and thus their Art. 16.3 concerning extra lights and
windscreen derogation.
2. All competitors at the Arctic Lapland Rally have been sent an e-mail on Mon 21 January concerning
the use of onboard cameras. Please study this e-mail and inform AKK Sports about the use of an
OBC on Wed 23 Jan by 15h00 at the latest.

Vantaa, 21/01/2019
AKK Sports Oy

