
 
KILPAILUN SÄÄNNÖT     
Snow Rally Rings 2022 
26.3.2022 
Kansallinen kilpailu 
Yläkemijoen Urheiluautoilijat ry 
Rovaniemi 
 
 
1. OHJELMA 
 

25.02.2022  

 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. 

21.03.2022  

klo 11.59 Ilmoittautumisaika päättyy.  

22.03.2022  

klo 18.00 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan virallisella ilmoitustaululla. 

23.03.2022  

 Rallitutkintoon mahdollisuus osallistua, eri ohjelman mukaan. Kouluttaja Jari Jaakola +358405575269 

klo 23.59 Kilpailijan asiapapereiden toimittaminen sähköiseen järjestelmään päättyy. 

  

25.03.2022  

klo 08.00 Huoltoalue avautuu 

klo 18.00 Kilpailutoimisto avataan 

klo 18.00 Ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa luokat 1 – 6 ja 9 – 11. 

klo 21.00 Kilpailutoimisto sulkeutuu  

26.03.2022  

klo 06.00 Kilpailutoimisto avataan 

klo 06.00 Paperitarkastus, materiaalin jako jatkuu 

klo 06.00 Ennakkotutustuminen alkaa 

klo 07.00 Testi-EK avautuu 

klo 07.00 Turvallisuustarkastus varikolla kiertävänä alkaa  

klo 10.00 Kilpailumateriaalin jako alkaa luokille 7 - 8 

klo 10.30 Kilpailumateriaalin jako päättyy 

klo 11.00 Turvallisuustarkastus päättyy ja testi-EK sulkeutuu 

klo 11.00 Ennakkotutustuminen päättyy 

klo 11.00 Lähtöön oikeutettujen lista ja osan 1. lähtöajat julkaistaan (Sportity) 

klo 12.00 Kilpailun lähtö / osan 1. lähtö 

klo 13.30 Osan 2. lähtöajat julkaistaan virallisella ilmoitustaululla 

klo 14.00 Kilpailun osan 2. lähtö 

klo 18.09 Kilpailun maali 

klo 19.30 Tulosten julkaiseminen alkaen 

klo 20.00 Palkintojenjako alkaen 

 
2. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 
 

KILPAILUTOIMISTO 

Paikka Snow Rally Rings toimitilat 

Osoite Köyryjärventie 2359, 97625 Vanttauskoski 

Puhelin +358 40 716 0108 

Sähköposti elise.haro@gmail.com 

Henkilö Elise Härö 

Aukioloaika Puhelinpalvelu ma – to 08 - 18 

pe 25.03.2022 klo 1800 - 2100 

la 26.03.2022 klo 0600 - 2100 

 
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Sportity-sovelluksessa. Kirjautumistunnus julkaistaan kilpailija-ohjeessa. 



3. JÄRJESTÄJÄ JA ORGANISAATIO 
26.0302022 ajettavan Snow Rally Rings 2022 kilpailun järjestäjä on Yläkemijoen Urheiluautoilijat ry. 

 
3.1 Tuomaristo ja AKK:n toimihenkilöt 

 

 

 
3.2 Organisaatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. YLEISKUVAUS 

 
Kilpailu järjestetään noudattaen voimassa olevia AKK:n sääntöjä, sekä näitä Snow Rally Rings 2022 rallin sääntöjä, jotka 
AKK Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 27/R/2022. Kilpailusta julkaistaan myös englanninkieliset säännöt, mutta 
ristiriitatilanteessa suomenkieliset säännöt ovat määräävät. 

 
Kilpailun kokonaispituus on 101,01 km sisältäen 5 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 71,75 km ja kilpailussa on yksi osa, 
joka ajetaan lauantaina 26.3.2022. Kilpailussa ajetaan kaksi jaksoa. 
 
Jakso 1 kokonaispituus on 4,12 km sisältäen 1 erikoiskokeen. 
Jakso 2 kokonaispituus on 96,89km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 67,63km.  
 
Kilpailussa käytetään Suomen virallista aikaa, joka esitetään WWW sivuilla ositteessa https://time.is/. Viralliselta 
ilmoitustaululta löytyy linkki oikean ajan sivuille. 
 
Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Rovaniemi Suomen tiekartan keltaisilla, harmailla, mustilla tai 
karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa evätään kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun. 
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) määräyksiä, jotka löytyvät osoitteesta suek.fi, sekä 
dopingia koskevaa lainsäädäntöä. 
 
Covid-19 ohje kilpailijoille: 

• Kilpailuun vain terveenä: 
o Jos havaitset äkillisiä hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, ota aina 

ensin puhelinyhteys oman alueesi terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Älä lähde levittämään 
tartuntaa terveyskeskukseen tai päivystykseen vaan vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja. Puhelimessa 
saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.  

• Suosittelemme pitämään 2 m turvaväli tai maski sekä huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä käsidesiä. 

• Suosittelemme käyttämään maskia sisätiloissa ja aina kilpailukeskuksessa ja muualla ellet pysty säilyttämään 2 
m turvaväliä. 

• Käytä haastatteluissa aina maskia. 

• Kilpailun toimitsijoiden kohtaamiset on pyritty vähentämään minimiin ja vain yksi asioi materiaalia noudettaessa.  

• Kilpailijoiden keskinäisestä kohtaamisissa kilpailun aikana on pidettävä 2m turvaväli ja käytettävä maskia, ellei 
turvavälin pito onnistu. 

• Huoltoalueilla oman huoltoalueen ulkopuolella tulee käyttää maskia. 
 

Muut toimihenkilöt nimi  

AKK:n kilpailukonsultti Marjut Haiko Rovaniemi 

Toimitsijat nimi puhelinnumero sähköpostiosoite 

Kilpailunjohtaja Heikki Isomaa +358 400 581006 heikki.isomaa@finavia.fi 

Reittijohtaja Asko Sairanen +358 400 668511 sairanenasko@gmail.com 

Turvallisuusjohtaja Ville Riskilä +358 40 5494440 ville.riskila@gmail.com 

Johtokeskuspäällikkö Liisa Isomaa +358 40 522061 liisa@isomaa-kinnunen.fi 

Kilpailusihteeri Elise Härö +358 40 716 0108 elise.haro@gmail.com 

Turvallisuuspäällikkö JOKE Katriina Keskiniva +358 50 4086 680 katriina.keskiniva@gmail.com 

Turvallisuuspäällikkö reitti Mikael Korhonen +358 400 900496 mikael.korhonen85@gmail.com 

Kilpailun lääkäri Risto Kinnunen  risto.kinnunen@pp7.inet.fi 

Ratamestari Juha Kenttämaa +358 44 975 5307 kenttis1@gmail.com 

Viestipäällikkö Matti Heikinoja +358 400 395729 mattiheikinoja@gmail.com 

Tiedotuspäällikkö Timo Korkalainen +358 40 5024205 timo@ctrlreality.fi 

Katsastuspäällikkö Hannu Nurmikumpu +358 40 5303553 hannu.nurmikumpu@pp.inet.fi 

Tulospäällikkö Roosa Vaarala +358 45 8025866 roosa.vaarala@nic.fi 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö(t) Simo Pärnänen +358 440 74 7120 simo.parnanen@gmail.com 

Ympäristövastaava Elina Perälä +358 45 6791343 snow@snowrally.fi 

https://time.is/


 
5. KILPAILULUOKAT 
 

Yleinen   

LK 1. 4WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)  

LK 2. 2WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)  

Seniorit 50 v ja yli,  
Yleinen ja juniorit 

  

LK 3. 4WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)  

LK 4. 2WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)  

Juniorit   

LK 5. 4WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)  

LK 6. 2WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)   

LK 7. 
Ei ennakkotutustuttava 

4WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)  

LK 8. 
Ei ennakkotutustuttava 

2WD (AKK:n sääntökirjan rallin sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot.)   

Yleinen ja juniorit   

LK 9 V1600 (AKK, Liite J, Art. IX)  

Historic, 
Yleiset ja juniorit 

  

LK 10. 2 WD, (Autourheilun sääntökirjan Liite K:n mukaisesti luokitellut autot, kaikki 
ikäkaudet) 

 

LK 11. 4 WD, (Autourheilun sääntökirjan Liite K:n mukaisesti luokitellut autot, kaikki 
ikäkaudet) 

 

 
6. ILMOITTAUTUMINEN 

Jokaisen, joka haluaa osallistua Snow Rally Rings 2022 kilpailuun pitää ilmoittautua KITI-järjestelmän välityksellä tai 
pyytää kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet. 

 
Kilpailuun hyväksytään ensimmäiset 80 sääntöjen mukaisesti ilmoittautuneet kilpailijat.  

 
Kilpailijatietojen käyttäminen kilpailun järjestäjän toimesta: 
  
Kilpailija ilmoittautuessaan kilpailuun, hyväksyy antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailun järjestäjän toimesta sekä 
määriteltyjen (nimi, seura jne.) henkilötietojen julkaisun osanottajaluettelossa, tulosluettelossa yms. kilpailun viestinnässä. 
 

7. OSALLISTUMISMAKSUT 
Osallistumismaksut ovat seuraavat:   250 € 
 
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 21.03.2022 kello 11.59. Kilpailun ilmoittautuminen 
voidaan päättää ennen tätä määräaikaa, mikäli kohdan 6. mukainen enimmäiskilpailijamäärä on täynnä.  

 
Maksut pitää suorittaa Vanttauksen Huolto Oy tilille:  

Pankki Pohjolan Osuuspankki  
IBAN FI7556404720000030 
BIC OKOYFIHH 

 
Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa. 

 
8. HUOLTAMINEN 

Covid-19 ohje huoltoalueella toimintaan: 

• Käytä maskia aina kilpailukeskuksessa ja oman huoltoalueen ulkopuolella. 

• Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön on muiden kilpailijoiden tai heidän huoltohenkilöstönsä kohtaamisissa pidettävä 
2 m turvaväli ja käytettävä maskia, ellei turvavälin pito onnistu. 

 
Reitillä on keskitetty huoltoalue, jolla on kolme huoltotaukoa. Huoltotaukoja on aina, kun kilpailun reitti kulkee huoltoalueen 
kautta. Huoltoalueelle ei ole AT asemia ja kilpailija voi käyttää huoltoon itse päättämänsä ajan huomioiden erikoiskokeen 
AT:lle siirtymään tarvittavan ajan.  

 
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla vähintään 
sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Huoltoautoissa on käytettävä vähintään moottoritilan 
kokoista nesteitä läpäisemätöntä suojapeitettä. Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailusta sulkemiseen 
kilpailunjohtajan päätöksellä.  



 
9. RENKAAT 

Kilpailussa on sallittu käyttää Autourheilun säännöt 2022 LIITE J kohta 6.1.2 Nastarenkaat mukaisia renkaita tai 
aikaisempien vuosien Autourheilun säännöt LIITE J kohta 6.1.2 Nastarenkaat mukaisia renkaita (ns. vanhan säännön 16 
tuumaisia renkaita). 
Historic-autoissa vannekoko auton luokituksen ja/tai Liite K:n mukaisesti. Renkaiden ei tarvitse olla luokiteltuja ja ne voivat 
olla nk. ”vanhan säännön” mukaisia. 

 
10. TANKKAAMINEN 

Covid-19 ohje tankkausalueella toimintaan: 

• Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön on muiden kilpailijoiden tai heidän huoltohenkilöstönsä kohtaamisissa pidettävä 
turvaväli ja käytettävä maskia, ellei turvavälin pito onnistu. 

 
Tankkaaminen on sallittua ainoastaan huoltoalueen yhteydessä olevalla tankkausalueella aina reitin käydessä 
huoltoalueella. 
 
Sääntöjä tankkausalueella toimintaan: 
- kaikki toiminta, joka ei liity tankkaukseen, on kielletty 
- moottorin tulee olla sammutettuna tankkauksen ajan 
- kilpailijaparin tulisi olla auton ulkopuolella tankkauksen aikana, mutta mikäli he jäävät autoon sisälle, tulee turvavöiden 
olla auki 
- tankkauksen suorittavat huoltohenkilöt (max. 2 henkilöä) 
- tankkauksen aikana imeytysmatto on oltava tankkauskohdan alla 

 
11. PAPERITARKASTUS 

Kilpailijoiden tulee esittää kaikki asiapaperinsa järjestäjän ilmoittaman sähköisen lomakkeen kautta 23.3.2022 klo 23.59 
mennessä. Ne asiapaperit, jotka ei ole saatavissa ko. ajankohtana on toimitettava järjestäjän käyttöön mahdollisimman 
pian kilpailijan saatua ne.  
 
Kilpailijoiden paperitarkastus tehdään sähköisesti ennen kilpailutoimiston ensimmäistä avautumista, jolloin materiaalin jako 
saadaan suoritettua mahdollisimman lyhyellä kohtaamisella.  
 
Kilpailijoilla tulee kuitenkin olla tarvittavat asiakirjat kilpailun aikana ajoneuvossa mukana. 

 
12. ENNAKKOTUTUSTUMINEN 

Covid-19 ohje materiaalin noutoon:  

• Vain terveenä noutamaan,  

• noudata hyvää käsihygieniaa,  

• käytä tarjolla olevaa käsidesiä,  

• käytä maskia,  

• noudata 2 m turvavälejä. 

• ainoastaan yksi kilpailija noutaa materiaalin 
 
25.03.2022 klo 1800 alkaen kilpailijat voivat noutaa kilpailutoimistosta ennakkotutustumismateriaalin. Kuitatessaan 
materiaalin vastaanotetuksi kilpailijan pitää antaa järjestäjälle tiedot ennakkotutustumisautostaan ja puhelinnumeronsa. 

 
Järjestäjän antamat kaksi (2) ennakkotutustumisauton tunnusta pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan 
takasivulasiin ja ne täytyy olla näkyvissä koko ennakkotutustumisajan.  

 
Ennakkotutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla 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, ellei kilpailun järjestäjä, heidän edustajansa tai poliisi sitä erikseen määrää. Järjestäjä suorittaa nopeus- ja 
ajotapavalvontaa ennakkotutustumisaikana. Myös poliisi voi suorittaa valvontaa reitillä ja rankaisee liikennerikkomuksista 
tieliikennelain mukaisesti. 

 
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden epäämisen uhalla 

 
Ennakkotutustumisautot: 
 
Tutustuminen reittiin ainoastaan tieliikenneasetuksen mukaisilla ns. siviilirenkailla.  
Jokaisessa autossa on pakollisena oltava yksi lumilapio, hinausköysi, lämmin vaatetus, ensiapupakkaus ja 1 heijastava 
varoituskolmio, jolla on tarvittaessa varoitettava takaa tulevia tien tukkeutuessa. 



 
Ennakkotutustumisaika alkaa 26.03.2022 klo 06.00 ja päättyy 26.03.2022 klo 11.00. 

 
Reittiin ennakkotutustuminen on sallittu aikarajan puitteissa. 
 

13. KILPAILUNUMEROT JA MAINOSTAMINEN 
 
Kilpailunumerotarra, jossa järjestäjän mainokset: 67x20 cm ovissa. Numero-osa tulee olla aina kohti auton etuosaa. 
Kilpailunumeroiden mainokset: Snow Rally Rings 
Kilpailunumeron yhteydessä on myös järjestäjän puhelinnumero mahdollisia hätätilanteita varten.  
 

14. TURVALLISUUSTARKASTUS 
 
Turvallisuustarkastus järjestetään 26.3.2022 klo 07.00–11.00 keskitetyllä huoltoalueella kiertävänä. 

 

• Kilpailijan ja kilpa-auton sääntöjen mukaiset paperit tarkastetaan sähköisesti toimitetusta materiaalista.  

• Kilpailija toimittaa skannatut asiakirjat kilpailun järjestäjän sivuilla olevien sähköisten lomakkeiden kautta. 

• Kilpailijoilla tulee kuitenkin olla tarvittavat asiakirjat mukana. 

• Kilpailijoiden on toimittava katsastuksessa järjestäjän ohjeiden mukaisesti.  

• Kilpailijoille ei anneta katsastuspöytäkirjaa vaan katsastuksen dokumentointi jää katsastushenkilöstölle, mutta 
ajoneuvot merkitään hyväksytyn katsastuksen merkiksi. 

 
Järjestäjä kiertää varikolla tekemässä turvallisuustarkastuksen, joten pyydämme jättämään kilpa-auton auki ja asiapaperit 
sekä ajovarusteet katsastushenkilöstön saataville, ellei paikalla ole kilpailijan edustajaa.  

 
15. TESTIERIKOISKOE 

 
Testierikoiskoe järjestetään keskitetyn huoltoalueen välittömässä läheisyydessä (kartta huoltoalueesta tiekirjassa) la 
26.03.2022 klo 07.00–11.00. Testierikoiskoe sisältyy kilpailumaksuun. Kartta ja tiekirjasivut ovat rallin tiekirjassa sekä 
virtuaalisella ilmoitustaululla. Testierikoiskokeella ei järjestäjä ota aikaa. 
 

16. KILPAILIJAMATERIAALI  
 
Luokat 1–6 ja 9 -11  
Jokainen miehistö saa tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 kpl reittikarttoja alkaen perjantaina 
25.03.2022 klo 1600 kilpailukeskuksesta ja jatkuu kilpailutoimiston aukioloaikoina 26.3.2022 klo 1030 saakka. Ajanottolaite 
jaetaan EK 1. lähdön keräilyalueella. 
 
Luokat 7–8 
Jokainen miehistö saa tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 kpl reittikarttoja lauantaina 
26.03.2022 klo 1000–1030 kilpailukeskuksesta. Ajanottolaite jaetaan EK 1. lähdön keräilyalueella. 
 

17. LÄHTÖ JA KILPAILUN KULKU 
 
Kuljettajalla ja/tai kartanlukijalla on oltava mukana autossa auki pidettynä puhelin onnettomuustilanteen varalta. Puhelimen 
numero on oltava ilmoitettuna kilpailutoimistoon ennen kilpailun alkua. 
 

 Kilpailun aikana kilpailijalla tulee olla autossaan järjestäjän ajanottolaite päällä. Ajanottolaite jaetaan lähdön keräilyalueella. 
Ajanottolaite kerätään kilpailijoilta kilpailun maalissa. 
 
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla 26.3.2022 klo 1100. 
Jakson 1. ensimmäisen kilpailijan lähtö tapahtuu lauantaina 26.3.2022 klo 12.00 EK 1:n lähdöstä. Kilpailijan tulee saapua 
EK 1. lähdön AT:lle julkaistuna kilpailun lähtöaikanaan. 
 
Turvallisuussyistä kilpailun johtaja määrää kilpailijoiden keskinäisen lähtövälin, lähtöväli voi muuttua kilpailun eri jaksoille. 
Kilpailunjohtajalle oikeus siirtää kilpailija turvallisuuden vuoksi nopeutensa puolesta oikeaan kohtaan ajojärjestyksessä. 
Toteutustapana kilpailunjohtajan päätös AT sisään ajaksi ja minkä kilpailijan jälkeen AT:lle mennään, tieto toimitetaan kilpa-
autoon yhdyshenkilön toimesta. Toteutustapana pääosin hitaamman siirtäminen taaksepäin. 
 
Covid-19 sääntö aikakortin käsittelyyn: (Poikkeus RS kohtaan 14.5 Aikakortti) 

• Kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvavälin säilyttämiseksi ja paperien siirtymisen välttämiseksi aikakortit on sijoitettu 
tiekirjaan. Aikakortit ovat kilpailijoiden omaan käyttöön tarkoitettuja ja niihin saa ja tulee tehdä merkinnät 
poikkeuksellisesti kilpailijan toimesta.  



• Aikatarkastusasemilla kilpailijat voivat avata ikkunoita tai luukkuja vain tarvittaessa, mutta aikakorttia ei ojenneta 
toimitsijoille. Kilpailijat osoittavat halunsa ojentaa aikakortti toimitsijalle laittamalla kortti ikkunaa vasten tai 
tekemällä ojentavan liikkeen. Toimitsijat nyökkäävät merkiksi havainnostaan ja kirjaavat ajan heillä olevaan 
kilpailijan aikakorttia vastaavaan suureen aikakorttiin sekä esittävät merkinnän kilpailijoille. Kilpailijat kirjaavat 
vastaavan ajan /vastaavat ajat korttiinsa ja kuittaavat tiedon saaduksi nostamalla peukalon ylös. 

• Lähtöautosta näytetään lähtöaika kilpailijalle, jonka kilpailija kirjaa aikakorttiinsa itse. 
o Lähdössä näytetään (esim. 2 min lähtöväli) mikäli lähtöväliksi on suunniteltu muu kuin 1 minuutin väli 
o Tällöin lähtöautosta näytetään vasta lähtöä edeltävällä minuutilla lähtöaika kilpailijalle, kuten hänelle 

annettaisiin normaalisti aikakortti vasta viimeisellä minuutilla. 

• Stopilla näytetään maaliin saapumisaika stoppiautosta, jonka kilpailija kirjaa aikakorttiinsa itse. 
 
Muutosvaatimus aikamerkintää vastaan: 

• Kilpailijan havaitessa tarpeen muutosvaatimukselle aikakorttimerkintää vastaan tulee hänen ilmoittaa 
vaatimuksestaan seuraavasti: 

o Lähetä tekstiviesti vaatimuksestasi tulospalvelun numeroon 045 8025866. 
 

Jakson 2 lähtöajat julkaistaan ohjelman mukaisesti ilmoitustaululla 26.3.2022 klo 1330. Jakson 2 lähtöjärjestys määräytyy 
EK 1:n luokittaisten tulosten mukaisesti. (Poikkeaa RS 10.3. Lähtöjärjestys kohdasta) 
 
Kilpailu ajetaan noudattaen tiekirjassa kuvattuja reittimerkintöjä, aikataulua ja kansainvälistä aikakorttia. 
Aikakortissa ilmoitettu ajoaika lisätään EK:n todelliseen lähtöaikaan, jolloin saadaan saapumisaika seuraavalle AT-
asemalle. Ajoaika sisältää EK:n suoritusajan sekä siirtymän ajoajan. Mikäli saavutaan muulle kuin EK:n tulo AT-asemalle, 
on saapumisaika samalla uusi lähtöaika seuraavalle siirtymälle, ellei ko. asema anna muuta lähtöaikaa. Ohje kortin 
käytöstä on kilpailijaohjeessa ja tiekirjassa. 
 
Jokaisessa kilpa-autossa on lisäksi pakollisena oltava yksi lumilapio, ensiapupakkaus, lämmin vaatetus ja 2 heijastavaa 
varoituskolmiota. Kartanlukija voi käyttää muita kuin FIA:n hyväksymiä kenkiä.  
 

Kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän määrittämää kilpailureittiä koko kilpailun ajan. Kilpailureitin noudattamatta jättäminen 

johtaa aina kilpailusta sulkemiseen. 

 
18. TULOKSET 

Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain 26.3.2022 klo1930 alkaen kilpailun virallisella ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset 
tulokset löytyvät viralliselta ilmoitustaululta, KITI-järjestelmästä.  

 
19. PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 

Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 
 

Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille kilpailukeskuksessa klo 20.00 lopullisten virallisten tulosten perusteella.  
 
 
 
TERVETULOA 


