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SAVONLINNA RALLIN KILPAILIJAOHJE 2022 

 

Lämpimästi tervetuloa SAVONLINNA RALLIIN, Historic-, VW- ja BMW –rallisarjojen toiseen osakilpailuun 

keskiajalla Ruotsin ja Venäjän rajalle perustettuun linnakaupunkiin. Kiitämme kaikkia kilpailuun saapuvia 

rallitiimejä, huoltojoukkoja ja yhteistyötahoja kiinnostuksesta talviralliamme kohtaan. Olemme tehneet 

paljon töitä pystyäksemme tarjoamaan teille hienon reitin, turvallisen ja puitteiltaan erinomaisen talvirallin. 

Kiitokset tiehoitokunnille, Joensuun - Keski-Karjalan - ja Mikkelin Urheiluautoilijoille sekä AKK:lle, 

Savonlinnan kaupungille ja Ammattiopisto Samiedulle erinomaisesta yhteistyöstä. 

Koronaa vastaan - autourheilun ja AKK:n puolesta! 

Elämme koronarajoitusten vapautumisen aikaa, mutta meidän on vielä tarve ehkäistä epidemian 

leviäminen. Pyydämme teitä noudattamaan tämän kilpailijaohjeen ja viranomaisten yleisiä koronaohjeita. 

Pidetään huoli turvaväleistä, käsihygieniasta  ja käytä kasvomaskia sisätiloissa! 

Jos tunnet, että olet kipeä, älä tule ralliin, koska silloin helposti altistat kanssakilpailijat sairastumiselle. Jos 

sairastut päivän aikana, niin ilmoita kilpailutoimistoon ja poistu kilpailupaikalta kontakteja välttäen.  

Lähikontaktien välttäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian 

leviämistä. Kun liikut ulkona, pidä noin 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. Älä kättele. 

Omaa ja läheisten tartuntariskiä voi alentaa huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Pese käsiä 

vedellä ja saippualla vähintään 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun tulet ulkoa sisään, 

aina wc-käynnin yhteydessä tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Jos et voi pestä käsiäsi, käytä 

alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen hyväksymää käsihuuhdetta. 

AKK on ainoa autourheilun edunvaloja Suomessa. On tärkeää kehittää AKK:n toimintaa ja tiivistää seurojen 

välistä yhteistyötä. Näin pystymme kehittämään parhaiten harrastus—ja kilpailutoimintaa sekä edistämään 

autoilun turvallisuutta. 

 

 
 

Arto Tolvanen 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 
SAVONLINNA RALLI 2022 
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SAVONLINNA RALLI 18.-19.2.2022 

YHTEYSTIEDOT 

Kilpailunjohtaja:  Tarmo Lyytikäinen, puh: 040 559 1353, tame6464@gmail.com 
Kilpailusihteeri:  Anne Rautiainen, puh: 0440 647 838, anne.rautiainen71@gmail.com 
Katsastuspäällikkö:  Juhani Lepo, puh: 050 527 2552, juhani.lepo@gmail.com 
Johtokeskuspäällikkö:  Esko Kähkönen, puh: 0400 377 872 
Tuloslaskenta, Ajaksi Oy  Elemeri Mäki-Kulmala www.ajaksi.fi 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö:  Aulis Ahonen, puh: 040 488 9470, aulis.ahonen@spkoti.fi 
Keskeytykset:,  puh: 0440 647 838 
Johtokeskuksen hätänumero: 046 898 1754 
 

OSOITTEET 

Kilpailutoimisto ja kilpailukeskus: Sokos Hotel Seurahuone, Kauppatori 4-6, SAVONLINNA, 

61.867595,28.885334 

Traileriparkki: Ammattiopisto SAMIEDU, Kullervonkatu 1, SAVONLINNA, 61.864565,28.939608 

Katsastus: Ammattiopisto SAMIEDU, Kullervonkatu 1, SAVONLINNA, 61.864565,28.939608 

Tankkaus: ABC –asemat, Suuri Savontie 1 ja Mertajärventie 4, Savonlinna 

 

KILPAILUTOIMISTO   LEHDISTÖKESKUS 

Paikka: Sokos Hotel Seurahuone  Paikka: Kilpailutoimisto, Sokos Hotel Seurahuone 

Osoite: Kauppatori 4-6, SAVONLINNA  Osoite: Kauppatori 4-6, SAVONLINNA 

Puhelin: 0440 647 838   Puhelin: 044 254 1341 

Sähköposti: anne.rautiainen71@gmail.com  Sähköposti: topi@grafical.fi  

Henkilö: Anne Rautiainen ja Titi Pietikäinen  Henkilöt: Topi Kankkunen ja Arto Ylhävaara 

Aukioloaika: 8.30-kilpailun loppuun  Aukioloaika: 8.30-kilpailun loppuun 

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö Aulis Ahonen on tavoitettavissa kilpailun aikana kilpailun alueella, mutta 

parhaiten tavoitat puhelimitse.   

Puhelin: 040 488 9470     

Sähköposti: aulis.ahonen@spkoti.fi 

KILPAILUN VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 

Kilpailun virallinen ilmoitustaulu on sähköisessä SPORTITY -mobiilisovelluksessa, salasanalla SLR2022, sekä 

kilpailutoimistossa Sokos Hotel Seurahuone, Kauppatori 4-6, Savonlinna 

 

mailto:tame6464@gmail.com
mailto:anne.rautiainen71@gmail.com
mailto:juhani.lepo@gmail.com
http://www.ajaksi.fi/
mailto:aulis.ahonen@spkoti.fi
mailto:topi@grafical.fi
mailto:aulis.ahonen@spkoti.fi
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KILPAILUN AIKATAULU 

Perjantai 18.02.2022 

8.30 Kilpailutoimisto avataan, Sokos Hotel Seurahuone, (kts. kartta). 

 Paperintarkastus ja kilpailumateriaalin jako nuottiluokille 19-23 ja 31-35 alkaa 

kilpailutoimistossa Savonlinnan Seurahuone, Kauppatori 4-6, Savonlinna. Paikalle vain 1 

henkilö/autokunta. Kaikki paperit tarkistetaan nuottiluokkien osalta samalla: ajokortti/ 

henkilöllisyystodistus, katsastuskortti, luokitustodistus/passi, rekisteriote/siirtolupa ja 

vakuutustodistus sekä kilpailumateriaalit jaetaan. 

 Ennakkotutustuminen alkaa. 

12.00 Kilpailutoimisto suljetaan, materiaalin jako päättyy. 

18.00 Ennakkotutustuminen päättyy. 

19,00 1. Tuomariston kokous, kilpailutoimisto, Sokos Hotel Seurahuone, Kauppatori 4-6, Savonlina 

Lauantai 19.02.2022 

8.30 Kilpailutoimisto avataan, Sokos Hotel Seurahuone, Kauppatori 4-6, Savonlinna. 

 Kilpailupaperien tarkastus ja materiaalin jako alkaa luokille 1-18, 24-30 ja 36-45.  
 Paikalle vain 1 henkilö/autokunta. Varaa molempien kuljettajien ajokortti/ 
 henkilöllisyystodistus, katsastuskortti, vakuutustodistus ja siirtolupa. Tutustumislisenssin voi 
 hankkia yli 18v. kartanlukijalle. 
 
9.20 Tasanopeusluokan turvallisuustarkastus alkaa, Ammattiopisto Samiedu, Logistiikkahalli, 
 Kullervonkatu 1, Savonlinna,  (kts. kartta). 
 
9.30 Tuomariston kokous, Sokos Hotel Seurahuone, kokoustila Pihlaja, 1. krs. 

9.45 Turvallisuustarkastus alkaa, Ammattiopisto Samiedu, logistiikkahalli (kts. kartta). 

10.00 Etuautopalaveri kilpailutoimistossa, Sokos Hotel Seurahuone, Kauppatori 4-6, Savonlinna. 

10.30 Onnettomuuksien selvitysryhmän palaveri kilpailutoimistossa.  

11.00 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan ja täydennetään 30 min välein Sportityyn. 

11.19 Tasanopeusrallisarjan lähtö, Savonlinnan Kauppatori (kts. kartta). Saavu lähtöön 10 min 

ennen omaa lähtöaikaa.  

12.01  Kilpailun lähtö nro 1, Savonlinnan Kauppatori (kts. kartta). Saavu lähtöön 10 min ennen omaa 

lähtöaikaa.  

12.45 Turvallisuustarkastus päättyy 

14.12 Kilpailun tauko, Ammattiopisto SAMIEDU, Savonlinna (kts. kartta). 

17.00 Kilpailun maali, Kauppatori Savonlinna (kts. kartta).  

18.00 Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain, luokan viimeisen kilpailijan maaliin saapumisen 

jälkeen. Kilpailutoimisto suljetaan 30 min viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin. 

19.00  Palkintojen jako, Kokous- ja tapahtumatila Luoto, Sokos Hotel Seurahuone, 2. kerros. 
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KILPAILUUN SAAPUMINEN JA TRAILERIPARKKI 

Saapuessanne kilpailupaikalle, suunnatkaa ensimmäisenä traileriparkkiin purkamaan kalusto.  
Traileriparkki löytyy huoltoparkin alueelta, osoitteesta Ammattiopisto SAMIEDU, Kullervonkatu 1, 
SAVONLINNA (kts. kartan huoltoalueet HRT, BMW, VW jne). Seuraa opastusta! 
 

ENNAKKOTUTUSTUMINEN 

Ennakkotutustuminen alkaa perjantaina 18.02.2022 klo 8.30 ja päättyy klo 18.00. 

Ennakkotutustumiskertoja ei rajoiteta. Ennakkotutustumismateriaalin nuottiluokkien 19-23 ja 31-35 

kilpailijat noutavat kilpailutoimistosta klo 8.30 alkaen. Huom! Vain 1 hlö/autokunta.  

Täytä valmiiksi yhteystieto- ja kuuluttajatietolomakkeet sekä palauta kilpailutoimistoon papereiden 

tarkastuksen yhteydessä. 

HUOM! Kilpailijat ovat velvollisia noutamaan ja kuittaamaan ajanotto-transponderin lauantaina 

turvallisuustarkastuksessa  Ammattiopisto Samiedu logistiikkahalli. 

Ennakkotutustumismateriaali sisältää 2 kpl reittikarttoja, tiekirjan, tutustumisautotunnukset 2 kpl, 

kilpailunumerot sekä muun kilpailumateriaalin. Aikakortti jaetaan lähtö-AT:llä. Jos sinulla ei ole Historic –

sarjan 2022 tuulilasi- tai yhteistyökumppanitarraa, pyydä kilpailutoimistosta. 

Tutustumisauton tunnukset tulee kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan takasivulasiin, ja ne täytyy 

olla näkyvissä koko tutustumisajan. 

Reittiin tutustumisen aikana kaikilla erikoiskokeilla on voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei nopeutta 

liikennemerkein tai järjestäjän 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 

tutustumisen aikana.  

Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja rankaisee liikennerikkomuksista tieliikennelain mukaisesti. 

Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden 

epäämisen uhalla. 

Reittiin tutustuminen on sallittu seuraavin rajoituksin: Tutustumisajossa saa olla vain kilpailuun osallistuvat 

1- ja 2-ohjaajat. 

ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALIEN JAKO (Ei ennakkotutustuvat luokat) 

Kilpailupapereiden tarkastus ja ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa, Sokos Hotel Seurahuone, 

Kauppatori 4-6, Savonlinna klo 8.30 alkaen. 

Mahdolliset muutokset kilpailijatietoihin kannattaa ilmoittaa jo etukäteen kilpailun järjestäjälle 

sähköpostilla anne.rautiainen71@gmail.com tai puhelimitse 0440 647 838. 

Ilmoittautuessa tarkastetaan: 

- 1-ohjaajan ajokortti (Nuorten luokassa 2-ohjaajan ajokortti) 

- rekisteriote/siirtolupa 

- katsastuskortti 

- luokitustodistus tai passi 

- vakuutustodistus 

- osanottomaksukuitti (tarvittaessa) 

mailto:anne.rautiainen71@gmail.com
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Kilpailijoille jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat materiaalit: 

- ovinumerot 

- tiekirja 

- reittikartat 2 kpl  

- huoltoauton tunnus 

- nopeusohje ja vaihtopisteiden kuvaus (tasanopeus) 

Muista palauttaa ilmoittautumisen yhteydessä yhteystieto- ja kuuluttajatietolomake valmiiksi 

täytettynä! 

HUOM! Kilpailijat ovat velvollisia noutamaan ja kuittaamaan ajanotto-transponderin lauantaina 

turvallisuustarkastuksessa  Ammattiopisto Samiedu logistiikkahalli. 

TUTUSTUMISLISENSSI 

Tutustumislisenssit kartanlukijoille kirjataan sekä laskutetaan asiapapereiden tarkastuksen yhteydessä 

kilpailutoimistossa. Tutustumislisenssimaksu on 26 €. Varaa summa mukaan käteisenä ja mielellään 

tasarahana. 

AIKAKORTTI 

Kilpailijat saavat aikakorttinsa lähtö-AT:lla minuuttia ennen omaa lähtöaikaansa. 

TURVALLISUUSTARKASTUS 

Autojen turvallisuustarkastus suoritetaan Ammattiopisto SAMIEDUn logistiikkahallissa osoitteessa 

Kullervonkatu 1, SAVONLINNA klo 9.00 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti: 

Numerot: Kellonaika: 

1-25 9.45-10.15 

25-50 10.16-10.45 

51-75 10.46-11.15 

76-101 11.16-11.45 

102-126 11.46-12.15 

127-152 12.16-12.45 

Tasanopeusautojen turvallisuustarkastus klo 9.20 – 9.40. 

Turvallisuustarkastus/katsastus suljetaan klo 12.45. 

Katsastuspaikalla on AT. Tule paikalle annetun aikataulun mukaan, pysähdy AT :llä ja AT merkitsee 

saapumisaikasi pöytäkirjaan. Katsastukseen ei saa tulla piikkipyörillä. Katsastukseen max. 2 henkilöa per 

autokunta. Huolehdithan, että auto ja turvavarusteet ovat asianmukaisesti kunnossa ja kilpailunumerot ja 

HRT-sarjamainokset kiinnitettyinä. Ota ajovarusteet valmiiksi esille, helposti tarkastettaviksi.  

Katsastus päättyy 10 min viimeisen kilpailijan katsastusajan jälkeen. 

Loppukatsastus suoritetaan Ammattiopisto Samiedun Autohallissa huoltopakissa. 

MAINOKSET 

Kilpailussa käytettävät kilpailunumerot ovat kooltaan 50 cm x 50 cm. 

Kilpailunumeroiden mainokset, yläreuna: Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna ja ABC, alareuna: I Love 

Savonlinna. 
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Muut mainokset HRT -sarjasäännön mukaan. Mainoksia saatavilla ilmoittautumisen yhteydessä 18. ja 

19.02.2022 kilpailutoimistosta (ainoastaan HRT-sarja). 

PUKEUTUMISTILAT 

Kilpailijoille o tarjolla pukeutumistilat katsastuspaikalla Samiedun logistiikkahallissa. Käynti erillisestä ovesta 

logistiikkahallin pohjoispuolelta (Katsastus-AT:n vierestä). Muista turvavälit!  

RUOKAILU 

Huoltoparkissa Ammattiopisto Samiedun ruokalassa on tarjolla lounas. Samoin läheinen Cafe Mertala 

tarjoaa edullisen rallilounaan, kuten myös ABC Savonlina sekä Perlina di Castello. 

LÄHTÖ 

Lähtö tapahtuu Savonlinnan Kauppatorilla tasanopeusluokkien osalta klo 11. 19 ja Historic-, VW -, BMW-, ja 

lisäluokkien osalta klo 12.01 alkaen minuutin välein (kts. tiekirja). 

Saavu lähdön odotusalueelle 10 min ennen omaa lähtöaikaa, seuraa opastusta ja liikenteenohjausta! 

Kilpailijoiden ihannelähtöajat julkaistaan virallisella ilmoitustaululla klo 11.00 ja täydennetään 30 min 

välein. 

TOIMINTA ASEMA-ALUEELLA 

Aikatarkastusasemilla noudatamme AKK:n antamaa ohjeistusta ja vältämme kontaktit AT-henkilöstön ja 

kilpailijoiden välillä.  

- Aikakortin esittämishetki on se ajankohta, jolloin kilpailija nostaa aikakortin toimitsijan nähtäville. 
- AT-autojen henkilöstö pitää oman ikkunansa suljettuna ja tarvittaessa kilpailija voi avata oman ikkunansa  
  näkyvyyden varmistamiseksi.  
- AT-henkilöstö näyttää selkeästi (kierrevihkoon) kirjoitettuna AT-auton ikkunasta annetun ajan 
- Kilpailijapari kirjaa sen itse aikakorttiin, sekä näyttää kirjaamansa ajan AT-henkilöstölle. 
- Jos kilpailija tekee vahingossa virheellisen merkinnän aikakorttiinsa, hän lisää omat nimikirjaimet  ja  
  näyttää korjauksen AT-henkilöstölle, joka kirjaa asemapöytäkirjaan.  
 
Muista tulla lähtövalmiina asema-alueelle ja AT:lle (kypärä päässä, hihna kiinni, turvavyöt kiinnitettynä ja 

ajohanskat kädessä. Mikäli erikoiskoe joudutaan keskeyttämään tai kilpailijoiden lähettäminen 

erikoiskokeelle jostain syystä viivästyy, tulee kilpailijoiden käydä vuorollaan normaalisti hakemassa oma 

aikamerkintänsä näyttämällä aikakorttiaan AT-auton ikkunaan sillä hetkellä kun haluavat saapumisensa 

merkittävän. 

Erikoiskokeen lähdössä ja maalissa AT-henkilöstö näyttää kilpailijaparille ajan ja kilpailijat merkkaavat sen 

aikakorttiin ajat itse. 

Epäselvissä tapauksissa AT-pöytäkirja on määräävä. 

REITTI 

Kilpailun kokonaispituus on 160 km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on n. 72 km. 

Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Savonlinnan, Enonkosken tai Rantasalmen 

Suomen tiekartan keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan 

ennakkotutustumiseen annettua aikaa luokissa 19-23 ja 31-35 tai ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa muissa 

luokissa, kilpailijan lähtöoikeus evätään. 
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Huolehdithan, että autosi on reilusti sivussa, jos joudut keskeyttämään ja varoitat kanssakilpailijoita 

varoituskolmiolla. Ja ilmoita keskeyttämisestä välittömästi 0440 647 838, kun se on turvallista tehdä. 

Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, kilpailujohtajan 

päätöksellä. 

HUOLTO 

Huoltoparkki sijaitsee Ammattiopisto SAMIEDUn sisäpihalla osoitteessa Kullervonkatu 1, SAVONLINNA (kts. 

kartta). Huollossa käydään kerran. Huoltoaika on noin 20 min. 

Huoltoaika sisältyy siirtymäaikaan ja huoltoalueelle tultaessa tai poistuttaessa ei ole AT:tä. Huoltoalueelle 

yksi huoltoauto/ kilpailijapari. Huoltopaikka on kooltaan 6 m x 8 m, mikäli tarvitset isomman alueen tai olet 

yhteishuollossa toisen kilpailijan kanssa, ilmoita asiasta sähköpostilla: tame6464@gmail.com tai soita 

040 559 1353, 15.02.2022 mennessä.  

Kilpialijoilla on mahdollisuus renkaanvaihtoon EK 1:lle mentäessä Heikin Höyläpuun pihassa (merkitty 

tiekirjaan). Renkaanvaihtoa suositellaan ELY-keskuksen toimesta VT 14 kulumisen ehkäisemiseksi. Toinen 

huoltopaikka EK 3-4 välillä sekä Hannolanpellon raviradan P-alueella (ks. tiekirja).  

Huoltoautossa on oltava jokaista kilpailijaparia kohden vähintään 6 kg sammutin ja öljynimeytysmatto 

käyttövalmiina sekä vähintään huoltoauton moottoritilan alla ja kilpa-auton alla sen pohjapinta-alan 

kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite (ei kevytpeite). Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään 

kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta sulkemiseen. 

Rangaistukset muista rikkomuksista: 1. rikkomus 300€, 2. rikkomus 600 € ja 3. rikkomus kilpailusta 

sulkeminen. HUOM! Muistakaa jättää huoltoalueenne siihen kuntoon, kuin se oli sinne saavuttaessa. 

TANKKAAMINEN 

Tankkaaminen on sallittua vain tiekirjaan merkityllä asemalla, aseman omista jakelulaitteista. Muualla 

tankkaaminen on kielletty. E85 sekä 2-T bensiiniä käyttävien autojen tankkaus suoritetaan huoltoparkissa 

(kts. kartta huoltokyltin kääntöpuolella). 

HUOLTOASEMAT REITILLÄ 
  

VÄLIMATKAT 
    ABC Laitaatsilta Lähtö - Laitaatsilta  siirtymä 37,77km. EK 33,10km. yht. 70,87km. 

 ABC Mertala Lähtö - Mertala  
 

siirtymä 45,09km. EK 33,10km. yht. 77,45km. 
 

 
Laitaatsilta - maali siirtymä 50,13km. EK 38,05km. yht. 88,18km. 

 

 
Mertala - maali 

 
siirtymä 42,81km. EK 38,05km. yht. 80,86km. 

 

          

 
Lähtö -Maali 

 
siirtymä 90,29km. EK 62,37km. yht. 152,66km. 

  

KESKEYTTÄMINEN 

Mikäli joudut keskeyttämään, on siitä välittömästi ilmoitettava numeroon: 0440 647 838. 

Kirjallinen keskeyttämisilmoitus on puhelusta huolimatta toimitettava erikoiskokeen lähtöön, maaliin, 

viestipisteeseen tai purkuautoon. 

MAALI 

Kilpailun maali sijaitsee Savonlinnan Kauppatorilla (kts. kartta). Numero  1 saapuu maaliin noin klo 17.00.  
Kilpailun maali on ennakkovapaa! 

mailto:tame6464@gmail.com
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VASTALAUSE 

Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa kohtaan kilpailun 

aikana, tulee tehdä puhelimitse kilpailijoiden yhdyshenkilölle p. 040 488 9470, ennen vastalauseen 

kohteena olevan auton saapumista kilpailun maali AT:lle. Tämän jälkeen tekniikan edustajat ottavat ko. 

kilpailijan auton valvontaansa. Kilpailun järjestäjän tulee todentaa vastalauseentekijän henkilöllisyys. 

Jokainen kilpailunaikainen auton tekniikkaa koskeva vastalause tulee tehdä kirjallisena viimeistään heti 

maali AT:lle saavuttua.  

TULOKSET 

Tulospalveluyrityksenä toimii Ajaksi Oy. Tulokset löytyvät kilpailun jälkeen Ajaksin kotisivuilta www.ajaksi.fi, 

josta löytyy myös kilpailunaikainen liveseuranta. 

Tulokset löytyvät myös SPORTITY –sovelluksesta ja kilpailun jälkeen KITI -kisapalvelusta. 

PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 

Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 

Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille Sokos Hotel Seurahuone, Kokous- ja tapahtumatila Luoto 2. krs. 

Kauppatori 4-6 SAVONLINNA noin klo 19.00. Palkintojen jaon tarkka aikataulu ja mahdollinen ryhmittely 

ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla. Palkintojenjako suoritetaan ilman kättelyä, sekä turvavälejä 

noudattaen.  

TASANOPEUSKILPAILIJAT 

Vaihtopisteiden kuvaukset ja nopeusohje jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Vaihtopisteiden kuvaus on saatavissa myös Rabbit 2.0 -filenä. Tiedoston osoite julkaistaan ilmoittautumisen 

yhteydessä jaettavassa materiaalissa. 

Kilpailijalla tulee olla käytössään Garmin Glo tai vastaava Mirally Crono, kilpailija vastaa niiden 

toimivuudesta kilpailun aikana. 

Kilpailijan tulee ilmoittautua myös Mirally.net -sivuilla. 

Tervetuloa! 

LIITTEET 

Yleiskartta 
Kartta Huoltoalue / Katsastus / Trailerit / Tankkaus / Ruokailu / Pukeutuminen 
Kartta Kilpailukeskus / Lähtö / Maali / Lähtöön järjestäytyminen 
Yhteystietolomake (palautettaan täytettynä kilpailutoimistoon ilmoittauduttaessa) 
Kuuluttajalomake (palautettaan täytettynä kilpailutoimistoon ilmoittauduttaessa) 
Rallilounastarjouksia 

http://www.ajaksi.fi/

