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         Tampere 2.8.2021 
 
  
 
 
 Hyvä Lahti Historic Ralliin 2021 osallistujat 
 

Minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tähän ainutlatuiseen ja FIA EM Historic-rallisarjan  
ainoaan soraralliin – Lahti Historic Rallyyn! 

 
Rallimme on jälleen kerännyt mukaan rohkeimmat kotimaiset ja ulkomaiset historic-rallikilpailijat ja tiimit.  
Tänä vuonna kilpailijoita on vähemmän kuin ennen, mutta toisaalta myös olosuhteet Covid -19:n takia ovat 
erittäin haastavat. Kilpailussa on 29 kilpailijaparia ja kilpailijat edustavat viittä eri kansallisuutta. 

 
Reitti on myös jälleen kerran kokenut suuren muutoksen. Verrattuna vuoteen 2019, noin 80 % erikoiskokeista 
on uusia. Jotkut ovat erittäin vaativia, joten nopeuden ja rytmin on oltava oikea heti ensimmäisistä metreistä 
lähtien, jos aikoo onnistua. 

 
Perjantaina rallia ajetaan Lahden pohjoispuolella Sysmän alueella ja lauantaina Lahden länsipuolella Lammin 
alueella. Molemmat päivät koostuvat kolmesta erikoiskokeesta, joista jokainen ajetaan kahdesti. 

 
 Pyydän Teitä kiinnittämään erityistä huomiota ennakkotutustumisen aikana siihen, että viljelijät saattavat 

työskennellä pelloilla ja että reitin varrella voi liikkua suuria ajoneuvoja. Erityisesti siirtymäosuus yksityistiellä 
SS1/4 - SS2/5 välillä on hyvin kapea ja liikennettä saattaa tulla vastakkaiseen suuntaan. 

 
Nopeusrajoituksia on ehdottomasti noudatettava!  
Ajonopeuksia seurataan erityisen tarkasti GPS-laitteiden avulla ja ylinopeudesta rangaistaan! 

 
 Toivotan Sinulle ja tiimillesi onnea ralliin! 
 
 
 
 Juha Kukkonen 
 Kilpailunjohtaja 
 Lahti Historic Ralli 2021 
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1. COVID-19 PROTOKOLLA 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin COVID-19-protokollaan milloin tahansa ja ilmoittaa muutoksista 
virallisen ilmoitustaulun kautta. Katso SPORTITY -sovellus, salasana LHR2021. 

1.1 SAAPUMINEN TAPAHTUMAAN 

Muista maista kuin Suomesta saapuvat osallistujat 

1) Lähetä COVID-19-akkreditointitietosi vastaamalla järjestäjän lähettämiin sähköpostiviesteihin. 

2) Käy COVID-19-testissä (joko PRC- tai antigeenitesti) ennen lähtömaastasi lähtöä (oltava alle 72 tuntia vanha 
saapuessasi Suomeen). Lähetä tulos järjestäjän sähköpostiosoitteeseen covid@lahtihistoricrally.fi mahdollisimman 
pian ja pidä todistus mukanasi koko matkan ajan. 

3) Mene COVID-19-testiin (antigeeni) heti saa Suomeevuttuasi. Pidä tulostodistus mukanasi koko matkan ajan.  

Järjestäjä on neuvotellut alennetut hinnat Mehiläinen Oy:n kanssa. Antigeenitesti maksaa 99 euroa, PCR-testi 195 
euroa, maksetaan luottokortilla. Tiedot testauspaikoista ja niiden aukioloajoista tulevat myöhemmin.  

4) Mikäli lähdet Suomesta alle 5 päivää saapumisestasi, toista COVID-19-testiä ei tarvita Suomessa.  

Jos tarvitset COVID-19-lähtötestin matkustaaksesi takaisin kotimaahasi, testausmahdollisuus voidaan järjestää Me-
hiläinen Oy:n Lahden palvelupisteessä perjantaina ja/tai lauantaina. Ilmoita COVID-19-yhteyshenkilölle testaustar-
peistasi sähköpostitse covid@lahtihistoricrally.fi. Muista varata lähtötesti etukäteen ja ottaa se riittävän ajoissa, jotta 
saat tuloksen ennen lähtöä. 

Jos tulet Suomeen EU: n ulkopuolelta ja sinulla ei ole voimassa olevaa Covid-19-rokotussarjaa, järjestäjä hakee 
erityislupaa, jotta voit saapua Suomeen ja lähettää sen sähköpostitse heti, kun Rajaviranomaiset ovat antaneet lu-
van. 

Suomesta saapuvat osallistujat 

COVID-19 testausta ei tarvita. 

1.2 OLESKELU SUOMESSA JA TÄSSÄ TAPAHTUMASSA 

Käytä aina asianmukaista maskia, muista hyvä käsihygienia ja pidä 1-2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin. 

Suosittelemme pitämään sosiaaliset kontaktit mahdollisimman vähäisinä koko tapahtuman ajan sekä tapahtumapai-
koilla että vapaa-aikana niiden ulkopuolella. 

COVID-19 oireet ja positiivinen testitulos 

Jokaisen, joka tuntee minkäänlaisia COVID-19-oireita, on välittömästi eristettävä itsensä. Ota tällöin yhteyttä tapah-
tuman COVID-19-yhteyshenkilöön Tanja Tuomisto Puh. +358 40 568 9205 saadaksesi lisätietoja tarvittavista me-
nettelyistä. 

Jos sinulla on kysyttävää Covid-19-asioista, älä epäröi kysyä sähköpostitse covid@lahtihistoricrally.fi . 

Tehdään Lahti Historic rallista turvallinen kokemus kaikille! 

 

mailto:covid@lahtihistoricrally.fi
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2. RALLIVIIKON OHJELMA 
 

Ti 10.08.2021 
16:00 – 18:00 Kilpailutoimisto avoinna Rally HQ, Lahti Halli 
16:00 – 18:00 Ilmoittautuminen ennakkotutustumiseen. Asiapaperei-

den tarkistus. 
Tiekirjojen, karttojen ja muiden asiakirjojen noutaminen. 
Ennakkotutustumisen/ rallin GPS-seurantalaitteen nouto. 
Ennakkotutustumiseen käytettyjen autojen tarkistus. 

Rally HQ, Lahti Halli 

Ke 11.08.2021 
07:30 – 18:30 Kilpailutoimisto avoinna Rally HQ, Lahti Halli 
07:30 – 18:30 Ilmoittautuminen ennakkotutustumiseen.  Asia-

papereiden tarkistus. 
Tiekirjojen, karttojen ja muiden asiakirjojen noutaminen. 
Ennakkotutustumisen/ rallin GPS-seurantalaitteen nouto. 
Ennakkotutustumiseen käytettyjen autojen tarkistus. 

Rally HQ, Lahti Halli 

08:30 – 17:30 Ennakkotutustuminen. Kts. aikataulu Liite 2 

18:00 Etuautopalaveri Etäkokouksena 
To 12.08.2021 
06:30 – 20:00 Kilpailutoimisto avoinna Rally HQ, Lahti Halli 
06:30 – 12:00 Asiapapereiden tarkistus. 

Tiekirjojen, karttojen ja muiden asiakirjojen noutaminen. 
Rally HQ, Lahti Halli 

06:30 – 20:00 Lehdistökeskus avoinna. Rally HQ, Lahti Halli 

07:00 – 16:00 Ennakkotutustuminen. Kts. aikataulu Liite 2 

13:00 – 13:30 Ensimmäinen tuomariston kokous. Rally HQ, Lahti Halli 
14:00 – 17:00 Turvallisuustarkastus – sinetöinnit ja merkinnät Autosalpa Oy 
18:00 Kilpailun Osan 1 lähtöluettelo julkaistaan. Virallinen ilmoitustaulu (+ 

Sportity app) 
Pe 13.08.2021 
07:30 – 22:00 Kilpailutoimisto avoinna. Rally HQ, Lahti Halli 
07:30 – 20:00 Lehdistökeskus avoinna. Rally HQ, Lahti Halli 

09:01 Kilpailijat saapuvat lähtöalueelle. Lahden satama 

09:31 Osan 1 lähtö / seremoniallinen lähtö / TC 0 Lahden satama 

19:00 Osan 1 maali / TC 6C P Hansa, Parc fermé 
20:00 Kilpailun Osan 1 epäviralliset tulokset julkaistaan. Virallinen ilmoitustaulu  

(+ Sportity app) 
20:30 Kilpailun Osan 2 lähtöluettelo julkaistaan. Virallinen ilmoitustaulu 

(+Sportity app) 
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La 14.08.2021 
07:00 – 20:00 Kilpailutoimisto avoinna Rally HQ, Lahti Halli 
07:21 Uudelleen mukaan tulevien autojen turvallisuustarkastus 

alkaa. 
Parc Fermé, P Hansa 

07.51 Osan 2 lähtö/ TC 6D Parc Fermé, P Hansa 
08:00 – 20:00 Lehdistökeskus avoinna. Rally HQ, Lahti Halli 
17:05 Osan 2 ja kilpailun maali/ Palkintojen jako Lahden satama 

17:05 Kilpailun maalin jälkeinen Parc Fermé Lahti Aqua pysä-
köintialue 

17:30 Loppukatsastukset Autosalpa Oy 

19:30 Kilpailun väliaikaiset tulokset julkaistaan. Virallinen ilmoitustaulu (+ 
Sportity app) 

 

 
KILPAILUKESKUKSEN SIJAINTI JA YHTEYSTIEDOT  

 
Kilpailukeskus tiistaista 10.8.2021 lauantaihin 14.8.2021  

 
Lahti Halli  
Osoite: Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti  
Puh: +358 40 933 3751  
GPS koordinaatit: N60.985655 E25.637187  

 
Kilpailutoimiston aukioloajat 
Ti  10.08.2021 16:00 – 18:00  
Ke  11.08.2021 07:30 – 18:30  
To  12.08.2021 06:30 – 20:00  
Pe  13.08.2021 07:30 – 22:00  
La  14.08.2021 07:00 – 20:00 

 

LEHDISTÖKESKUKSEN AUKIOLOAJAT 
  

Lehdistökeskus  
Paikka: Lahti Halli, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti  
GPS-koordinaatit: N60.985655 E25.637187  
 
Avoinna 
To  12.08.2021 08:00 – 20:00  
Pe  13.08.2021 07:30 – 20:00  
La  14.08.2021 08:00 – 20:00 
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3. KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖT  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimi: SIMO PÄRNÄNEN   Nimi: KEIJO VIKMAN  
Puh: +358 44 074 7120    Puh: +358 50 327 4773  
Kielet: FIN, ENG    Kielet: FIN, ITA, ENG  
 
Kilpailijoiden yhdyshenkilöt tunnistaa punaisesta liivistä, jossa on teksti CRO.  
Kilpailijoiden yhdyshenkilöt ovat läsnä asiakirjatarkistuksissa, katsastuksissa, lähtöalueella, huoltopaikoilla kilpailun 
osien 1 ja 2 lähdöissä sekä maaleissa ja kokoomataukoalueilla sekä kilpailun maalissa. 

Yksityiskohtainen kilpailijoiden yhdyshenkilöiden aikataulu julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla tapahtu-
man nettisivuilla (SPORTITY APP) ja luovutetaan kilpailijoille myös asiakirjatarkistusten yhteydessä. 
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4. KILPAILUN AIKATAULU 
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5. TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN KILPAILUA 
 5.1 ASIAPAPERITARKASTUS 
Paikka: Kilpailutoimisto, Lahti Halli  
Osoite: Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti  
Puh: +358 40 933 3751  

 
Tarkistettavat asiakirjat 
Asiapaperitarkastuksissa tarkastetaan seuraavat asiakirjat ja ilmoittautumislomakkeen tiedot:  
• Ilmoittajan lisenssi  
• Kuljettajan ja kartanlukijan kilpailulisenssit  
• Kuljettajan ja kartanlukijan voimassa olevat ajokortit  
• Paikallisen autourheiluliiton (ASN) lupa (pakollinen kaikille ulkomaalaisille kilpailijoille ja/tai kuljettajille) 
• Ilmoittautumislomakkeen kaikkien tietojen on oltava täydennetyt.  
• EU:n ulkopuolisten kuljettajien voimassa oleva tapaturmavakuutus  
• Auton rekisteröintiasiakirjat  
• Voimassa olevan auton HTP (Historic Technical Passport) 

 
5.2 AIKATAULU  

 
Asiapaperitarkastukset tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti 
Ti 10.08.2021 klo 16:00 – 18:00 
ke 11.08.2021 klo 07:30 – 18:30 
To 12.08.2021 klo 06:30 – 12:00  

 
Paikka: Kilpailukeskus, Lahti Halli  
Kaikki asiapaperitarkastukset on tehtävä kilpailukeskuksessa to 12.08.2021 klo 12:00 mennessä.  
Kilpailijoiden on oltava itse läsnä asiapaperitarkastuksessa. 

 
5.3 GPS-PAIKANNIN JA AJANOTTOTRANSPONDERI 

 
Keskiviikko 11.08.2021  
Ennakkotutustumiseen tarkoitetut GPS-seurantalaitteet on noudettava kilpailukeskuksesta ennen ennakkotutustu-
misen alkua. Ne on palautettava kilpailukeskukseen samana päivänä kello 18.00 mennessä ladattavaksi. 
 
Torstai 12.08.2021 
Ennakkotutustumiseen tarkoitetut GPS-seurantalaitteet on jälleen noudettava kilpailukeskuksesta ennen ennakko-
tutustumisen alkua. Ne on palautettava kilpailukeskukseen samana päivänä kello 16.30 mennessä ladattavaksi. 
 
Perjantai 13.08.2021 
Rallin turvaseurantaan tarkoitetut GPS-seurantalaitteet on noudettava kilpailukeskuksesta alkaen klo 7:30 
Ajanottotransponderi on noudettava samaan aikaan kilpailukeskuksesta alkaen klo 7:30.  
 
GPS-seurantalaitteet kerätään takaisin ladattavaksi Parc Ferméssä perjantai-iltana ja palautetaan lauantaiaamuna  
Parc Ferméssä kilpailijoille ennen kilpailun toisen osan alkua.  
 
Yötauolle tultaessa kilpailun ensimmäisen osan jälkeen ajanottotransponderi jätetään kiinni autoon. Ajanottotrans-
ponderi sammuu yön aikana, ja se täytyy aamulla laittaa uudestaan päälle ennen kilpailun toisen osan alkua.  
Katso Liite 2: Ajanottotransponderin käyttöohje  GPS-seurantalaitteen käyttöohje on liitteenä 3.  



 

8 
 

 
5.4 ENNAKKOTUTUSTUMINEN 

 
Ennakkotutustumiseen ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti: 
Aika: Ti 10.08.2021 klo 16:00 – 18:00; ke 11.08.2021 klo 7:30 – 18:30 
Paikka: Kilpailukeskus, Lahti Halli 
Ennakkotutustumismateriaalit annetaan tiekirjan luovuttamisen yhteydessä 

   
LAHTI HISTORIC RALLY 2021 - ENNAKKOTUTUSTUMISAIKATAULU 

 

  
Kilpailijan on noudatettava yllä olevaa ennakkotutustumisaikataulua!   
 
Tiimi saa autolleen tunnisteet (2 numerotarraa). Numerotarrojen on oltava kiinnitettynä tuulilasin oikeaan yläreu-
naan ja oikeaan takaikkunaan koko ennakkotutustumisen ajan 
 
Jos tiimi joutuu jostain syystä vaihtamaan ennakkotutustumisauton ennakkotutustumisen aikana, sihteeristölle (puh. 
+358 40 933 3751) on ilmoitettava uuden ennakkotutustumisauton tiedot. Jos tätä menettelyä ei noudateta, ennak-
kotutustumiseen osallistuminen evätään.  
 
Kaikki ennakkotutustumisautot varustetaan GPS-turvaseurantalaitteella. 
 
Erikoiskokeiden ennakkotutustumisen aikana enimmäisnopeus on 80 km/h lukuun ottamatta alueita, joilla on no-
peusrajoitusmerkkejä, tai asutusaluetta (30 km/h - 60 km/h) tai muita tiekarttaan merkittyjä rajoituksia. Ajonopeuk-
sia seurataan erityisen tarkasti GPS-laitteilla ja ylinopeuksista rangaistaan! 
 
Nämä tutustumisajan liikennöintiä koskevat rajoitukset ovat kaikkien yhteinen etu. Mikäli tienvarsiasukkaat, viljelyk-
set, kesämökkiläiset, luonto jne. kärsivät rallista ja sen tutustumisajasta, ja mikäli kilpailijat reittiin tutustuessaan 
liikkuvat tiellä toisia vaarantaen, vaikeuttaa se tulevaisuudessa kilpailujen järjestämistä. Ralli aiheuttaa väistämättä 
pientä haittaa, mutta koetetaan yhdessä pitää se mahdollisimman pienenä. 
 
Ennakkotutustuminen on aina suoritettava muuta liikennettä ja tiellä liikkuvia ihmisiä vaarantamatta. Kiinnitä eri-
tyistä huomiota ennakkotutustumisen aikana siihen, että viljelijät saattavat työskennellä pelloilla ja että reitin varrella 
voi liikkua suuria ajoneuvoja.  
Erityisesti yksityistien siirtymäosuus SS1/4 - SS2/5 on hyvin kapea ja liikennettä saattaa tulla vastakkaiseen suun-
taan, joten erityistä varovaisuutta tulee noudattaa. 

 
Erikoiskokeiden tutustumiskertojen määrää ei ole rajoitettu. Erikoiskokeilla liikuttaessa on ehdottomasti kiellettyä 
liikkua vasten erikoiskokeen ajosuuntaa, ellei kilpailun järjestäjän tai viranomaisten edustaja anna siihen erikseen 
lupaa ohjeillaan tai määräyksillään. 
HUOM! Kilpailija on itse vastuussa tutustumisaikana aiheuttamistaan vahingoista. 
 

 

 

SS Wed 11th August 2021 Thu 12th August 2021 
SS 1 / 4 8:30 - 17:30  
SS 2 / 5 8:30 - 17:30  
SS 3 / 6 8:30 - 17:30  

SS 7 / 10 8:30 - 17:30 7:00 - 16:00 
SS 8 / 11 8:30 - 17:30 7:00 - 16:00 
SS 9 / 12 8:30 - 17:30 7:00 - 16:00 
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5.5 TURVALLISUUSTARKASTUS 
 

Turvallisuustarkastuspaikka ja aikataulu  
Paikka: Autosalpa Oy, Vanhanradankatu 2, 15520 Lahti 
Aika: To 12.08.2021 klo 14:00 – 17:00 
 
klo 14:00 – 14:16   autot 102, 109, 111, 117, ja 126 
klo 14:24 – 15:56 autot 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130 
 

TURVALLISUUSTARKASTUKSEN AIKATAULU 12.08.2021 (Julkaistaan myös lisämääräyksellä)  
      
Time Car Number   Time Car Number 
14:00 102   15:00 114 
14:04 109   15:04 115 
14:08 111   15:08 116 
14:12 117   15:12 118 
14:16 126   15:16 119 
14:20 -   15:20 120 
14:24 101   15:24 121 
14:28 103   15:28 122 
14:32 104   15:32 123 
14:36 105   15:36 124 
14:40 106   15:40 125 
14:44 108   15:44 127 
14:48 110   15:48 128 
14:52 112   15:52 129 
14:56 113   15:56 130 

  
Ajo-ohjeet turvallisuustarkastukseen on piirrettynä alla olevaan kuvaan. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 HUOM! Covid-19 informaatio turvallisuustarkastukseen 
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Rajoitettu määrä kilpailijoiden edustajia saa tulla katsastuspaikalle (1–2 per auto ja yksi kuljettajan varusteille). 
Kasvosuojaimia on käytettävä koko ajan. 
Turvallisuustarkastuksessa on pakollinen melutarkastus. (Enintään 103 dB kierrosluvulla 3500 rpm.) Tämän rajan 
ylittävät ajoneuvot eivät läpäise tarkastusta. 

 
Autot, joissa on turbo: Kaikki kuristimet mitataan tarkastuksessa, mukaan lukien varaosa. Varmista, että kuristin on 
helposti käytettävissä kyseistä tehtävää varten. Jos tämä vaatii osien irrottamista, kilpailija on vastuussa näiden 
osien irrottamisesta ja kiinnittämisestä. Kaikkien irrotettujen osien on oltava auton mukana tarkastuksen aikana. 
Kilpailijat ovat velvollisia tekemään kaikki sinetöinnin valmistelut ennen kuin he saapuvat katsastukseen. Sinetöinti-
lankojen reiät on porattava ja näihin reikiin/pultteihin on asennettava luotettava lanka, jotta mitään laturin osaa ei 
voida irrottaa ilman katkaisemista. Lanka on kääritty enintään 20 mm viimeisen pultin/reiän jälkeen ja vähintään 20 
cm sinetöintilankaa on oltava saatavilla. Jos näin ei ole tehty katsastus keskeytetään. Tarkastuspaikalla ei ole paik-
kaa tai aikaa tehdä tätä. 

 
 
 
 
        
        
        
        
         

 

  
 
  
 
 
 
 Kuljettajien varusteet eivät saa olla autossa sen saapuessaan katsastushalliin. Kilpailijan edustaja, joka vastaa  

miehistön varusteista, asettaa ne tähän tarkoitukseen varatulle pöydälle. Tämän jälkeen tarkastaja tulee pöydän  
toiselle puolelle. Kilpailijan edustaja esittelee varusteet. Kun tarkastus on tehty, kilpailijan edustaja pakkaa laitteet  

 ja lähtee. Pöytä desinfioidaan ja tarkastaja puhdistaa kätensä käsidesillä. 
 
 Kuljettajien ja kartanlukijoiden ei tarvitse osallistua turvallisuustarkastukseen. 
 
 Pääkatsastajana toimii Kari Erola, +358 43 8244 053, kari.erola@gmail.com . 
 
 Kaikki autojen numerotarrat ovat saatavilla kilpailutoimistosta sen ilmoitettuina aukioloaikoina. Kilpailijoiden tulee 

saapua turvallisuustarkastukseen vasta sen jälkeen, kun ne ovat kiinnittäneet autoon kilpailunumerot (ja mahdolli-
set siirtokilvet). Autoja, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, ei tarkisteta. 

 
 Kaikissa ralliautoissa on oltava A3-kokoinen laminoitu SOS/OK-merkki, joka on kiinnitetty katon sisäpuolelle  

magneeteilla tai sijoitettu hyvin näkyville/ saavutettavissa kuljettajan istuimen takapuolelle istuimien väliin.  
Järjestäjä tarjoaa tämä merkki ulkomaisille kilpailijoille, jos se puuttuu. 

 
 
 

mailto:kari.erola@gmail.com
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6. TÄRKEÄÄ TIETÄÄ KILPAILUN AIKANA 
 

6.1 LÄHTÖ 
 

Lähtöön oikeutettujen lista lähtöaikoineen julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla torstaina 12.8. 2021 klo 
18:00 Sportity-sovelluksessa, salasana LHR21 ja verkkosivuilla www.lahtihistoricrally.fi. Rallin alussa ei ole erillistä 
Parc Fermé -aluetta, mutta kilpailijoita pyydetään saapumaan lähtöalueelle 30 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. 

 
6.2 TOIMENPITEET AIKATARKASTUSASEMILLA JA AIKAKORTIT 

 
 Kilpailijoille jaetaan uudet aikakortit seuraavilla aikatarkastusasemilla: TC 0, TC 3B, TC 6D ja TC 9B. 
 

Aikatarkastusasemat 
a. Prosessi aikatarkastusasemalla alkaa EHRC-sääntöjen 44.2.1 mukaisesti. 
b. Kilpailijan AT-tuloaika vastaa sitä hetkeä, jolloin kartanlukija näyttää aikakortin toimitsijalle auton sivuikkunan läpi 
(viitaten EHRC-sääntöjen artiklaan 44.2.3). 
c. AT-toimitsija syöttää tämän aikakortin näyttöajan (= AT-tuloaika) ajanottojärjestelmän tablettiin, ja kirjoittaa sen  
tarkistusarkille. 
d. Sen jälkeen AT-toimitsija näyttää kilpailijalle ajanottojärjestelmään tallennetun AT-tuloajan, ja erikoiskokeen lähtö-
AT:n ollessa kyseessä ihannelähtöajan ko. erikoiskokeelle. Sen jälkeen kartanlukijan on merkittävä tämä aika aika-
korttiinsa. 
 
Erikoiskokeen lähtö 
a. EK:n lähdössä AT-aseman henkilökunta näyttää kilpailijalle todellisen lähtöajan AT-tarkastuslomakkeesta. 
b. Kartanlukijan tulee merkitä tämän todellinen lähtöaika aikakorttiin. 
 
Erikoiskokeen maali  
a. Erikoiskokeen Stop AT-aseman henkilöstö näyttää maaliintuloajan (kellonaika: tunti, minuutti, sekunti, sekunnin  
kymmenesosa) ja lasketun erikoiskoeajan kilpailijalle. 
b. Kartanlukijan on merkittävä maaliintuloaika ja erikoisaika aikakorttiin. 
 
Menettely at-asemilla – kokooma- ja huoltotauot 
a. Täytettyjä aikakortteja ei tarvitse luovuttaa kilpailun järjestäjälle. 
b. Kokoomatauoilla kilpailijan (kartanlukija) on itse merkittävä huollon alkamisaika ja seuraavan aikatarkastusase-
man saapumisen ihanneaika aikakorttiin, AT-aseman henkilöstön ohjeistuksen mukaisesti, sekä myös uuteen an-
nettuun  
aikakorttiin, lähdettäessä kilpailun seuraavalle osalle.  

 

6.3 HUOLTOALUEET JA HUOLTO 

Kilpailussa käytetään ns. flexi-huoltoa, jossa kokoomatauko toteutetaan ennen huoltoa; Huolto A (pe 
13.08.2021) ja Huolto C (la 14.08.2021)  
Kilpailijan tulee saapua huoltoa edeltävälle (TC 3 A (Huolto A sisään) ja TC 9 A (Huolto C sisään)) aikatarkastus-
asemalle aikakortissa ja tiekirjassa määritellyn ihanneaikataulun mukaisesti.  

 
Näillä aikatarkastusasemilla (TC 3 A ja TC 9 A; Huolto sisään) kartanlukija näyttää aikakortin toimitsijalle sivuikku-
nan lävitse, ja sitten toimitsija kirjaa kilpailijan todellisen saapumisajan ajanottojärjestelmän tabletille. 
Sitten toimitsija näyttää miehistölle (kartanlukijalle) todellisen huollon alkamisajan, ja kilpailijoille luovutetaan erilli-
nen A4-kokoinen paperilomake, johon on kirjoitettu huollon todellinen alkamisaika (toimitsija asettaa lomakkeen 
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ralliauton tuulilasinpyyhkimen alle). Kilpailijan on sijoitettava tämä lomake (todellinen huollon alkamisaika) ralliauton 
ulkopuolelle hyvin toimitsijoiden näkyville. 
Huolto ulos ihanneaika (TC 3 B (Huolto A) ja TC 9 B (Huolto C) perustuu aikakorttiin merkittyyn rallin aikatauluun. 

 
Siis: saavuttaessa TC 3A / TC 9 A:lle (Huolto Sisään) aikakorttiin merkitään  
• huollon saapumisaika  
• huollon aloittamisaika  
• HUOM! Kokoomatauko toteutetaan tällä toimenpiteellä ennen huollon aloittamista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siirtymäosuudella SS 1/4:n ja SS 2/5:n välillä huolto on sallittu vain tiekirjaan ja reittikarttaan merkityllä etähuolto-
alueella (valkoinen merkki; Nikkaroisten Ns. Talo Papula). 
 
Saapuminen iltahuoltoon (TC 6 A, Service B Sisään) on ennakkovapaa, sallittu ilman aikarangaistusta.  
Myös TC 6 B (Huolto B ulos) on ennakkovapaa ja siis sallittu ilman aikarangaistusta. 
 
Huoltaminen on sallittua tiekirjaan (huolto sallittu merkintä) ja reittikarttaan (vihreä linja) merkityillä alueilla. Huo-
maathan, että huolto yksityisillä pihoilla, bussipysäkeillä ja taajamissa on ehdottomasti kielletty.  
 
Kilpailijoiden ja heidän huoltomiehistönsä odotetaan käsittelevän polttoainetta, öljyä ja muita nestemäisiä aineita 
erittäin huolellisesti. Kilpa-auton ja huoltoauton alla on ehdottomasti käytettävä nesteitä läpäisemätöntä suojakan-
gasta/ pressua sekä imeytysmattoa sekä siirtymäosuuksilla että varsinaisilla huoltoalueilla kilpailusta sulkemisen 
uhalla.  
 
Sammuttimen (vähintään 6 kg) on oltava koko ajan käsillä. Avotuli ei ole sallittu. Tupakointi on sallittu vain merki-
tyillä alueilla. Jos kilpailija tai heidän huoltomiehistönsä rikkoo näitä sääntöjä, tuomarit voivat määrätä seuraamuk-
sia aina kilpailusta sulkemiseen asti. 

 
Huoltoalueet 
 
Perjantai 13.8.2021 
Huoltoalue SS 3 jälkeen sijaitsee Sysmän lukiolla, Leppäkorventie 12, 19700 Sysmä. 
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Kilpailijoilla on mahdollisuus huollon aikana käydä lounaalla huoltoalueella kilpailumateriaalien mukana olevilla lou-
naskupongeilla. Lounasta on saatavilla kohtuuhintaan myös muille. Käteismaksuun kannattaa varautua! 
Huoltoalue SS 9 jälkeen sijaitsee Lahti Hallin pysäköintialueella. 

 
Lauantai 14.8.2021 
Huoltoalue SS 3 jälkeen sijaitsee Tuuloksen Kapakanmäellä, Lahden Valtatie 206, 14810 Hämeenlinna. 
Kilpailijoilla on mahdollisuus huollon aikana käydä lounaalla huoltoalueella kilpailumateriaalien mukana olevilla lou-
naskupongeilla. Lounasta on saatavilla kohtuuhintaan myös muille. Käteismaksuun kannattaa varautua! 
 
Huoltoparkissa jokaiselle tiimille varataan huoltoalue, jonka pituus on 6 metriä x leveys 8 metriä. Vierekkäiset huol-
lot ovat mahdollisia erikseen pyydettäessä. Huoltoaluetoiveet ja kilpailijoiden tiedot (kuljettajien nimet) on lähetet-
tävä Huoltoparkkipäällikölle sähköpostitse (kari.kukkamaki@ gmail.com) viimeistään perjantaina 30.7.2021 klo 
21:00. Pyynnöt ja muutokset, jotka on tehty 30.7.2021 klo 21:00 mennessä, ovat maksuttomia. Tämän päivämää-
rän jälkeen, mutta ennen perjantaita 6.8.2021 klo 21.00, maksu on 200 € per pyyntö. 

 
6.4 TANKKAAMINEN 

 
Huoltoasemilla on merkitty opastein kortti- tai kortti/seteliautomaatit. Jokaisen kilpailijaparin pitää varata mukaansa 
riittävä määrä käteistä rahaa tai maksukortti/-kortit. Tankkauspaikoilla käy käteisen lisäksi yleisimmät pankkikortit 
sekä yleisimmät luottokortit. Suosittelemme tutustumaan tankkausmahdollisuuksiin ennakkotutustumisen yhtey-
dessä.  

 
Tankkaaminen on ehdottomasti kielletty huoltoalueilla ja siirtymäosuuksilla kilpailusta sulkemisen uhalla. Tankkaa-
minen on sallittu tankkausalueella (RZ) ja tiekirjaan merkityillä kaupallisilla huoltoasemilla.  
 
Tankkaaminen on sallittu tankkausalueilla (RZ) tynnyreistä/ kannuista kaupallisesti saatavissa olevalla polttoai-
neella. Kahta tiimiin kuuluvaa jäsentä (rannekkeet tunnisteena) voidaan käyttää avustajana tankkausalueilla. Hei-
dän on käytettävä asianmukaista tulelta suojaavaa vaatetusta.  
 
Huoltoalueilla ei ole tankkausmahdollisuutta. 
 
Huoltoasemilla on merkitty opastein kortti- tai kortti/seteliautomaatit. Jokaisen kilpailijaparin pitää varata mukaansa 
riittävä määrä käteistä rahaa tai maksukortti/-kortit. Tankkauspaikoilla käy käteisen lisäksi yleisimmät pankkikortit 
sekä yleisimmät luottokortit. Suosittelemme tutustumaan tankkausmahdollisuuksiin ennakkotutustumisen yhtey-
dessä. 
 
Moottorin tulee olla sammutettuna ja miehistön suositellaan nousevan pois autosta tankkauksen ajaksi. Jos jompi-
kumpi kuljettajista pysyy autossa, on turvavyön oltava auki.  
 
Tankkauksen aikana kilpailija on velvollinen suojaamaan maaperää nestettä läpäisemättömällä imeytysmatolla. 
Vastuu tankkauksesta on yksin kilpailijalla. 

 
Tankkaus kaupallisella huoltoasemalla  
Kilpailijaparin on sallittua tankata tiekirjaan merkittyjen kaupallisten huoltoasemien polttoainepumpuista. Tiimit eivät 
saa avustaa tässä menettelyssä.  
 
HUOM! Kilpa-auton polttoainesäiliön tulee turvallisuussyistä olla mahdollisimman tyhjä ajettaessa kilpailun 
osan 2 päätteeksi Parc Ferméen, Hansatalon P-halliin. 
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6.5 MAALI, PALKINTOJENJAKO JA PARC FERMÉ 
Päivämäärä: la 14.08.2021 klo 17:05 
Lahden satama (Lahden satama), Satamakatu 5, 15140 Lahti  
 
Kilpailun maali sijaitsee Lahden Satamassa. Saadakseen tuloksen kilpailijan on saavuttava viimeiselle aikatarkas-
tusasemalle Lahden satamassa. Maalin saapumisaika on ennakkovapaa. Autot ajetaan odotusalueelle, josta kilpai-
lun toimihenkilöt järjestelevät autot järjestykseen kategorioittain ja luokittain. Tällä alueella ovat kaikki huoltotoimet 
ehdottomasti kielletty. Kuljettajat eivät saa poistua autojensa luota ennen palkintojen jakoa, jotta tämä järjestely 
saataisiin toimimaan ja onnistumaan asianmukaisesti. Odotusalueelta kilpailijat ohjataan maalikaaren alta, jossa 
palkintojen jako tapahtuu. 
 
Varsinaista erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä yleisötapahtumana Lahden alueella voimassa olevien vi-
rallisten Covid-19 kokoontumisrajoitusten vuoksi. 
. 
Maalikaaren alta ajavat ensin 3.–1. sijalle yleiskilpailussa tulleet kilpailijat ja heitä haastatellaan. Haastattelujen jäl-
keen he saavat kukkia ja voittajan kansallislaulu soitetaan ja liput nostetaan salkoihin. 
Sitten he saavat yleiskilpailu-, kategoria- ja luokkapalkintonsa kilpailun sääntöjen mukaisesti (14 artiklan 1 kohta). 
Tämän jälkeen heille annetaan pullo samppanjaa avattavaksi jne. 
Loput kilpailijat ajavat palkintokorokkeen läpi siinä järjestyksessä kuin ne on järjestetty odotusalueella ja saavat pal-
kintonsa kategoria 1 ja sen luokat ensin, sitten kategoria 2 ja niin edelleen. 
 
Lopuksi palkintojen jaon jälkeen jokainen auto on ajettava läheiselle Parc Fermé -alueelle tiekirjan piirroksen ja toi-
mitsijoiden ohjauksen mukaisesti. Kuljettajien on jätettävä autonsa Parc Fermé -alueelle ja poistuttava sieltä. 
 
HUOM! Autot ovat parc fermé -säännösten alaisia aina viimeisestä aikatarkastusasemasta parc fermén loppuun 
asti. Parc fermé avataan, kun lopulliset tulokset on julkaistu (arvioitu aika n. kello 20:00). 

 
 

6.6 ERIKOISKOKEELLA PYSÄHTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN, SOS & OK KYLTTI 
 

Tarvitessasi apua henkilövahingoissa (lääkinnällinen apu jne.) näytä autostasi SOS-kylttiä kanssakilpailijoille, että 
he tietävät pysähtyä auttamaan. Nähdessäsi itse toisen kilpailijan avunpyynnön tulee sinun pysähtyä antamaan 
apua loukkaantuneille kilpailusta sulkemisen uhalla.  
Vastaavasti jos et tarvitse lääkinnällistä apua, näytä autostasi OK-merkkiä toimitsijoille tai kanssakilpailijoille. 
 
GPS-seurantalaite 
 GPS-seurantalaitteen mukana toimitetaan hätänappi, jolla voidaan hätätilanteessa lähettää autosta tekstiviesti joh-
tokeskukseen. Hätänappi tulee olla yhdistettynä mukana tulevalla kaapelilla GPS-seurantalaitteeseen, jotta hätä-
viestin voi lähettää. Kaapelia ei saa katkaista! Hätäviestin saa lähettää vain silloin, jos jompikumpi miehistön jäse-
nistä tai joku ulkopuolinen (esim. katsoja, kilpakumppani) on loukkaantunut ja tarvitsee lääkinnällistä apua. Ohje 
seurantalaitteesta on tämän kilpailijaohjeen liitteenä 3. 
 
Keskeyttäminen  
Mikäli kilpailijapari joutuu keskeyttämään kilpailun, on siitä viipymättä ilmoitettava kilpailun johtokeskuksen keskey-
tyspuhelinnumeroon, joka löytyy tiekirjasta. 
Muista keskeyttämisen jälkeen hakea auton FIA-passi kilpailutoimistosta. 

  
Erikoiskokeelle jääneet autot saa hakea pois vasta sitten, kun kyseinen erikoiskoe on kokonaan ohi, ellei kilpailun 
johto anna siihen erillistä lupaa. 
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6.7 KILPAILUUN UUDELLEEN MUKAANTULO 
 

Tiimi, joka ei ole suorittanut kilpailun Osaa 1 loppuun, voi aloittaa rallin uudelleen Osan 2 alusta, ellei se vahvista 
toisin kilpailunjohtajalle ennen kilpailun Osan 2 lähtöluettelon julkaisemista pe 13.8.2021 klo 20:30.  
Uudelleen mukaan starttaavan auton on ilmoittauduttava Parc Fermé -alueella ennen kilpailun 2. Osan alkua la 
14.08.2021 klo 07:21 (30 minuuttia ennen 2. Osan alkua). Uusintaturvallisuustarkastus tapahtuu P Hansassa, Parc 
Ferméssä. 

 

7. YLEISTÄ TIETOA  
7.1 RALLIPAKETIT  

Rallipaketteja on saatavilla huoltoasemilta yms. (kuten alla) Lahden ympäristössä (hinta 20 €/kpl). Rallipaketti sisäl-
tää rannekkeen (joka mahdollistaa pääsyn kaikille erikoiskokeille), reittikartan ja reittisuunnitelman, oppaan katsojille 
ja osallistujaluettelon. 

Rallipaketteja myyvät: NESTE Hennala, Lahti, NESTE Tuuliharja, Orimattila, NESTE Matkakeidas, Hollola, JÄR-
VELÄ KESOIL & K-RAUTA, NESTE Tuulos, NESTE Jari-Pekka, Hartola, TEBOIL Saksala, Lahti, KOSKIKARTANO, 
Hämeenkoski, NESTE Sysmä (Sysmän Polttoainepalvelu), RADIO-TV WESTERLUND, Lammi, SEO, Padasjoki 
Päijät-Hämeen AD Autohuolto Café, Vääksy. 

7.2 LÄÄKINTÄPALVELUT 

Jos sinulla on flunssan oireita tai muita COVID-19-oireita, soita välittömästi kilpailun COVID-19-yhteyshenkilölle 
Tanja Tuomisto Puh. +358 40568 9205  

Jos sinulla on sairaus tai vamma, jonka tutkimus ja hoito ei voi odottaa seuraavaa arkipäivänä, olet tervetullut 
Akuutti24 -sairaalan päivystykseen. Muista soittaa ennen kuin menet Akuutti24: ään puh +358 116 117. Hoidontar-
peesi voidaan arvioida jo puhelimitse. Akuutti 24 -palvelupisteessä sinua palvelee koulutettu sairaanhoitaja. 
Akuutti24 sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan vieressä. Osoite on Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti. Hätäti-
lanteessa soita hätänumeroon 112. 
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7.3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA  
 

Yleinen hätänumero Tel. 112  
(Ambulanssi Poliisi)  
 
Sairaala  
Akuutti 24 (ensihoito/päivystys)  
Keskussairaalankatu 7,  
15850 Lahti  
Tel. +358 116 117  
 
Apteekki  
Yliopiston Apteekki Aleksanterinkatu 13,  
15140 Lahti  
avoinna joka päivä klo 7-23:00 Tel. +358 300 20200  
 
Visit Lahti Matkailuneuvonta  
Aleksanterinkatu 18,  
15140 Lahti  
www.visitlahti.fi  
0207 281 760  

 
Tuulilasin korjausta  
Carglass Oy Aukeankatu 2,  
15610 Lahti  
Tel. +358 9 4245 2031  
 
Lahden Autolasikeskus Hirsimetsäntie 7,  
15200 Lahti  
Tel. +358 3 7304124  
 
Hinauspalvelu  
Autohinauspalvelu Oy Tel. +358 400 523 100  
Päijät-Hämeen Hinauspalvelu  
Tel. +358 40 759 6901 

Rallivarusteet 
RTE-Motorsport 
Tel. +358 44 2815031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. LIITTEET  
• Lahden kaupungin kartta (traileriparkki, kilpailukeskusrallikeskus, katsastus ja lähtö/maalialue)  
• Ajanottotransponderin käyttöopas  
• GPS-seurantalaitteen käyttöopas  
•  Aikakortin käyttöopas 



GUIDE MAP FOR COMPETITORS
KILPAILIJOIDEN OPASKARTTA

Parc Fermé 
Finish

Start Leg 1 / Start &Finish Leg 2 
– Lähtö/Maali

Lahti harbour – Lahden satama

Trailer parking
Traileriparkki

Service areas
Huoltoalueet

Scrutineering / Turvallisuustarkastus
AUTOSALPA Oy, Vanhanradankatu 2

Rally HQ / Kilpailukeskus
LAHTI HALL / LAHTI HALLI

Salpausselänkatu 7 

Scrutineering / Turvallisuustarkastus
VOLVO TRUCK CENTER LAHTI, 

Jatkokatu 1

Recce car parking
Nuotitusautojen
pysäköintialue

Parc Fermé; Leg 1 Finish / Leg 2 Start 
Hansatalo Parking Hall/Hansatalo P-halli

Kauppakatu 10 

Service areas 
Huoltoalueet

Appendix 1.
Liite 1.



Transponderin käyttöohje 

• Kilpailunjärjestäjä jakaa transponderit kilpailijoille, tarkemmat tiedot jaosta

kilpailun materiaaleista

• Laita päälle ja kiinnitä transponderi ohessa olevan ohjeistuksen mukaisesti

• Halutessaan led-valon saa peittää esimerkiksi teipillä

• Yötauolla transponderi jätetään kiinni autoon. Transponderi sammuu yön

aikana, ja täytyy aamulla laittaa uudestaan päälle.

• Mikäli keskeytätte perjantaina ja aiotte jatkaa kilpailua lauantaina, pitäkää

ponderi kiinni autossa.

• Transponderit kerätään pois kilpailun Maali-AT:lla, keskeytystilanteessa jätä

ponderi purkuautoon tai lähimmälle AT-pisteelle.

Transponderin käynnistäminen ja kiinnittäminen 

Transponderissa on yksi nappi ja led-valo. Transponderi lähtee päälle painamalla napista, samalla led-valo 

alkaa vilkkua käynnistymisen merkiksi. Käynnissä ollessa valo vilahtaa kolmen sekunnin välein. Tarvittaessa 

transponderin saa sammutettua pitämällä nappia pohjassa kahden sekunnin ajan, valo alkaa silloin 

vilkkumaan tiheästi ja napin päästämällä transponderi sammuu. Transponderia ei tarvitse sammuttaa 

kesken kilpailun. 

Transponderi kiinnitetään mukana toimitettavan tarranauhan avulla seuraavasti: 

• Tuulilasin sisäpuolelle, oletetun taustapeilin kohdalle (keskelle ylös). Älä kiinnitä transponderia

turvakaareen.

Mikäli kilpailun aikana ilmenee kysyttävää, ota yhteyttä 

Elmeri Mäki-Kulmala 

045-2735022

Liite 2.
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SEURANTALAITEOHJEET 

Tracker GTS-200 
Turvaseurantalaite 

1. Päälle/pois
2. Toimintopainike
3. Hätäpainike
4. Punainen LED: laite ei valmis
5. Vihreä LED: vilkkuu = GSM-yhteys; palaa = ei
GSM-yhteyttä
6. Kelt. LED: satelliittiyhteyden merkkivalo
7. GSM-antenni laitteen yläosassa
8. GPS-antenni laitteen keskellä
9. Latausliitin
10. Latauksen merkkivalo
11. Mikrofoni
12. Kaiutin
13. GSM-moduuli
14. Akku
15. Akun irroitus

Tracker GTS-300 
Turvaseurantalaite 

1. Päälle/pois
2. Toimintapainike
3. Sininen LED = palaa kokoajan (satelliitti)
4. Vihreä LED: vilkkuu = GSM-yhteys; palaa = ei GSM-yhteyttä
5. Punainen LED: akun varaus
6. Mini-USB portti (virtajohto/hätänappi)
7. SIM-kortti

Liite 3
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Turvaseurantalaitteen asennus 
 

Laitteet toimitetaan pienissä laukuissa, joita voi käyttää laitteen kiinnitykseen auton 
turvakaareen niiden ympäri menevällä tarranauhalla, nippusiteillä, irtoremmillä tai teipillä. 

 

Laitteeseen kytketään virta painamalla virtanappulaa (1) 
kynällä tms. vähintään 2 sekunnin ajan. Kun laite käynnistyy, 
kaikki ledit palavat hetken aikaa. Sitten ne sammuvat ja vihreä 
ledi jää vilkkumaan GSM-yhteyden merkiksi. 

 

Kilpailijoiden ei tarvitse sinänsä välittää näistä valoista, 
kunhan laitetta noudettaessa yhdessä toimitsijan kanssa 
tarkistatte, että laitteeseen on kytketty virta. 

 

Riippumatta siitä laitetaanko laite vaaka- vai pystyasentoon, 
olennaista on asentaa se siten, että GPS-antenni (ks. kuva 
etusivulla) osoittaa kohti taivasta. Ei pitäisi haitata jos 
osoittaa sivulle, mutta alaspäin sitä ei saa laittaa. 

 

Laite kannattaa sijoittaa mahdollisimman kauas 
kypäräpuhelimesta, että ei tule häiriötä (esim. takakaareen). 

Mikäli aiheuttaa häiriötä kypäräpuhelimissa, on puhelimien yksikössä vapaa antennipaikka. 
Suojaamalla antenniportin esimerkiksi alumiinifoliolla häiriön pitäisi poistua. 
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Hätänappi 
Laitteen mukana toimitetaan hätänappi, jolla voidaan hätätilanteessa lähettää autosta 
tekstiviesti johtokeskukseen. Hätänappi tulee olla yhdistettynä mukana tulevalla kaapelilla 
GPS-seurantalaitteeseen, jotta hätäviestin voi lähettää. Kaapelia ei saa katkaista! Hätäviestin 
saa lähettää vain silloin, jos jompikumpi miehistön jäsenistä tai joku ulkopuolinen (esim. 
katsoja, kilpakumppani) on loukkaantunut ja tarvitsee lääkinnällistä apua. 

Hätänappi tulee sijoittaa autossa sellaiseen paikkaan, että molemmat kuljettajat pystyvät 
painamaan sitä irrottamatta tai löystyttämättä turvavöitään! Katkaisijan mukana tulee 3M 
DualLock -teippiä, jolla katkaisijan voi kiinnittää. Kilpailun jälkeen tarra jää autoon kiinni, 
valmiina seuraavaa koitosta varten, mutta itse katkaisija on luonnollisestikin muistettava 
palauttaa yhdessä seurantalaitteen kanssa. Hätänapin johtoa EI saa kiinnittää nippusiteillä! 
Kaapelissa on valmiina yksi tai kaksi kiinnitysnauhaa. 

 
 
Laitteiden palautus 
Seurantalaite ja hätänappi kerätään pois välittömästi järjestäjän toimesta kilpailun viimeisen 
AT:n jälkeen. 

 
Keskeytys 

Keskeyttäessään kilpailun kilpailijan tulee irroittaa seurantalaite ja hätänappi kilpa-autostaan. 
Laitteet tulee luovuttaa paikan päällä purkuautolle tai kilpailija toimittaa laitteet 
kilpailukeskukseen kilpailutoimistoon. 

 
 

Ennakkotutustuminen 
Nuotituksen aikana seurantajärjestelmällä seurataan käyntejä erikoiskokeilla ja valvotaan 
nopeuksia. 

 
 
 
Lisätietoja: 
AKK Sports Oy 
Timo Lampinen etunimi.sukunimi@autourheilu.fi puh. +358 40 847 0155

mailto:etunimi.sukunimi@autourheilu.fi


KANSAINVÄLISEN 
AIKAKORTIN KÄYTTÖOHJE

INTERNATIONAL RALLY 
TIMECARD INSTRUCTIONS

Appendix 4.



AIKAKORTTI
• vastaava kuin rallin MM-sarjassa
• ei AT:lle/STOP:lle jääviä sivuja
• paksua materiaalia

TIMECARD
• equal to FIA WRC rally series
• no separate pages to be left in TC
• thick material



ESIMERKKI:
• TC 2:lla (tulo-AT SS 2) merkitään
• tuloaika + ihannelähtöaika (+ 3 min)

EXAMPLE:

• In TC 2 will be written
• arrival time + provisional start time

(+ 3 mins)



SS  2 Start:lla merkitään
• todellinen lähtöaika

In SS 2 Start will be written
• actual start time



SS  2 STOPilla merkitään
• maaliaika
• suoritusaika

In SS 2 Finish/STOP will be written
• actual finish time
• SS stage completion time



TC 3:lla merkitään
• tuloaika
• ihannelähtöaika

In TC3 will be written
• arrival time
• provisional start time

(+ 3 mins)



TC 3 A:lla (Service In) merkitään
• tuloaika TC 3 A
• huollon aloittamisaika

HUOM! Kokoomatauko toteutetaan tällä 
toimenpiteellä ennen huollon 
aloittamista.

In TC 3 A will be written
• arrival time TC 3 A
• actual service start time

NOTE! Regrouping will be made with this
procedure before service start.
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