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KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTOT 
 
Kilpailukeskus sijaitsee Peltosalmen Maatalousoppilaitoksen päärakennuksessa. 
Huolto ja kokoomataukoalueet sijaitsevat oppilaitoksen alueella ja siellä on mahdollista yöpyä matkailuautoissa tai 
–vaunuissa. 
Kilpailukeskuksessa on ravintola, jossa perjantaina on mahdollisuus iltapalaan ja lauantaina aamupalaan sekä 
rallilounaaseen. 
Pukuhuoneet pesumahdollisuudella on käytettävissä kilpailukeskuksessa perjantaina ja lauantaina. 
 
Kilpailutoimistojen aukioloajat: 

Kilpailukeskus Turvallisuustarkastus 
Peltosalmen Maatalousoppilaitos Driv Center Oy 
Kotikyläntie 254, Iisalmi Marjahaankierto 2-4, Iisalmi 

Perjantai 18.1.2019 klo 17:30 – 21:15  
Lauantai 19.1.2019 klo 06:30 – kilpailun loppuun klo 09:30 – 12:00 
Toimiston Tuukka Kauhanen Henna Pallonen 
yhteyshenkilö: 050 328 1479 040 582 9822 
 
AIKATAULU: 
PERJANTAI 18.1.2019 
klo 17:30  Kilpailutoimisto avataan osoitteessa: Peltosalmen Maatalousoppilaitos, Kotikyläntie 

254, Iisalmi. 
 Paperitarkastus/materiaalin jako alkaa. 
klo 21:15 Kilpailutoimistot suljetaan. 
LAUANTAI 19.1.2019 
klo 06:15  Kilpailutoimisto avataan Peltosalmen Maatalousoppilaitos, Kotikyläntie 254, Iisalmi 
klo 06:30 Asiakirjojen tarkastus ja materiaalin jako alkavat luokat 16-20, tuloslaskennan trans-

pondereiden jako alkaa 
klo 07:00 Ennakkotutustuminen alkaa, luokat 16-20 
klo 09:30  Kilpailutoimisto avataan,.Driv Center, Marjahaankierto 2-4, Iisalmi 
klo 10:00 Turvallisuustarkastus alkaa, Driv Center, Marjahaankierto 2-4, Iisalmi 
klo 12:01 Kilpailun lähtö, Savonkatu 15 
klo 13:00 Ennakkotutustuminen päättyy 
klo 18:15  Kilpailun maali, Savonkatu 15, palkintojen jako heti maalissa ehdollisten tulosten 

perusteella  
klo 19:00 Kilpailun tulokset julkaistaan 
 
ILMOITTAUTUMINEN /ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS: 
Lauantaina 19.1.2019 klo 06:30 alkaen. 
Luokat 16-20 ilmoittautuminen ja ennakkotutustumismateriaalin jako. Kilpailukeskus, Kotikyläntie 254 
 
Lauantaina 19.1.2019 klo 09:30 alkaen. 
Luokat 1-15 ilmoittautuminen ja asiapapereiden tarkastus. Marjahaankierto 15-17, Iisalmi 
 
Lauantaina 19.1.2019 klo 11:01 alkaen. 
Kilpailumateriaalin jako alkaa (tunti ennen kilpailijan lähtöaikaa). Kilpailukeskus 
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- 1-ohjaajalta tarkastetaan asiapapereiden tarkastuksen yhteydessä: 

- ajokortti 
- 2-ohjaajan tulee esittää henkilökohtaisesti jokin seuraavista voimassa olevista tunnistamisasiakirjoista: 

- ajokortti, poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti tai passi 
- Ilmoittajalisenssi (jos ilmoittaja on muu kuin miehistön jäsen)  
 
Turvallisuustarkastuksessa tarkastetaan: 
- Auton rekisteriote tai siirtolupa/voimassa olevasta liikennevakuutuksesta todistus 
- Katsastuskortti 
- Luokitustodistus/passi 
 
Kilpailija palauttaa kilpailunjärjestäjälle valmiiksi täytettynä: 
- Nuotitusauton tiedot (Luokat 16-20 täyttää tämän osion) 
- Huollon yhteystiedot (kaikki luokat) 
- Kuuluttajalomakkeen 
- Muutoksia ilmoittautumisessa lomakkeen (tarvittaessa) 
 
Lomakkeet löytyvät Kiti-kisapalvelusta Säästöpankki Rallin kilpailijainfon erillisestä liitteestä 
 
Molempien kuljettajien on oltava henkilökohtaisesti paikalla ilmoittautumisessa. 
 
TRAILERIPARKKI JA KALUSTON PURKU 
Kts. opaskartta. 
 
KILPAILUNUMEROT JA MAINOSTAMINEN 
Kilpailussa käytettävät kilpailunumeropohjat ovat kooltaan 50 cm * 50 cm 
 
Kilpailunumeroiden mainokset yläreuna Säästöpankki Ralli 

alareuna Savon Kuormalava Ky 
 
ENNAKKOTUTUSTUMINEN, koskee luokkia 16 – 20. 
Kilpailun reittiin saa ennakkotutustua lauantaina 19.1.2019 klo 07:00 – 13:00 seuraavasti: 

EK 1 19.1.2019 klo 7.00- 10.00 
EK 2, 3 ja 6 19.1.2019 klo 7.00- 11.00 
EK 4 ja 5 19.1.2019 klo 10.00- 13.00 

 
Järjestäjän antamat kaksi (2) tutustumisauton tunnusta pitää kiinnittää seuraavasti, toinen tuulilasiin oikealle ylös 
ja toinen oikeaan takasivulasiin ja ne täytyy olla näkyvissä koko tutustumisajan. 
Reittiin tutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei nopeutta liikenne-
merkein tai järjestäjän maastoon asettamin merkein ole määrätty tätäkin alhaisemmaksi. Merkit eivät ole tiekir-
jassa. 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 tutustumisaikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja ran-
kaisee liikennerikkomuksista tieliikennelain mukaisesti. 
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden epäämi-
sen uhalla. 
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Nopeusrikkomus ennakkotutustumisen aikana 
Ennakkotutustumisen aikana poliisin tai kilpailun järjestäjän nopeusvalvontalaitteella mittaamasta ylinopeudesta 
kilpailunjohtaja langettaa seuraavan rangaistuksen: 

1. kerta: Kirjallinen huomautus ja 90 € sakko.  
Mikäli rikkomus on yli 30 km/h, voi kilpailunjohtaja evätä kilpailijaparin lähtöoikeuden. 
2. kerta: lähtöoikeus evätään 

 
TURVALLISUUSTARKASTUS 
Turvallisuustarkastus suoritetaan Driv Center Oy:n tiloissa, Marjahaankierto 2-4, Iisalmi 
 
HUOM! Turvallisuustarkastukseen vain siviilirenkain, piikkirenkaiden käyttö kielletty 
 

Perjantaina 18.1.2019 (peruttu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, lisämääräys 2) 
 
Lauantaina 19.1.2019 

klo 10:00 – 10:29 1-20 
klo 10:30 – 10:59 21-50 
klo 11:00 – 11:29 51-75 

 
Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia viimeisen kilpailunumeron tarkastusajan päättymisen jälkeen. 
Huomioi että turvallisuustarkastuksesta on 8,5 km kilpailukeskukseen ja huoltoalueelle. 
Katsastuspäällikkö Timo Brilli, p. 0400 420 458. 
 
KILPAILUN LÄHTÖ 
Lauantaina 19.1.2019 klo 12:01 Savonkatu 15 yhden minuutin välein. 
 
Kilpailijoiden ihannelähtöajat yhden (1) minuutin välein ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoi-
tustaululla lauantaina 19.1.2019 klo 11:01 alkaen. Lähtöön oikeutettujen lista sekä lähtöajat ovat nähtävillä kilpai-
lutoimistossa ja tulospalvelun nettisivuilla www.ajaksi.fi sekä virallisella ilmoitustaululla. 
 
Kilpailun lähdön kokoontumisalueella (Iisalmen tori, Riistakatu 4) ei ole erillistä parc fermé -aluetta, mutta kilpaili-
joita pyydetään saapumaan alueelle 10 minuuttia ennen omaa lähtöaikaansa.  
Kilpailija on lähettäjän alaisuudessa lähtöalueella ja hänen tulee noudattaa tämän antamia ohjeita. 
 
Huomioi että huoltoalueelta on 10 km lähtöön. 
 
Aikakortti 1 luovutetaan kilpailijalle lähtö-AT:lla AT0. Aikakortti 1 kerätään pois ja Aikakortti 2 luovutetaan 
AT 3B:lla. Aikakortit kerätään pois tultaessa AT6C:lle. 
 
Kilpailijat noutavat lauantaina 19.1.2019 klo 06:30 alkaen kilpailutoimistosta tulospalvelun transponderin. 
Laitteet kerätään pois maali-AT:lla. Jos kilpailija keskeyttää, velvoitetaan kilpailija palauttamaan laitteet 
kilpailutoimistoon. 
 
HUOLTAMINEN 
Kilpailun varsinainen huolto tapahtuu kilpailukeskuksen yhteydessä olevalla huoltoalueella. 
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Koska autourheilun on suhtauduttava vakavasti ympäristöviranomaisten lajia kohtaan osoittamaan kiinnostuk-
seen, pyydämme kilpailijoita ja heidän huoltomiehistöjään noudattamaan erityistä huomiota käsitellessään poltto-
ainetta, öljyjä tai muita nesteitä huoltaessaan autoja. 
 
Kilpa-auton ja huoltoauton alla on ehdottomasti käytettävä nesteitä läpäisemätöntä suojakangasta/pres-
sua. 
 
Kilpailijat ja heidän tiiminsä ovat velvollisia huolehtimaan omasta huoltoalueestaan siten, ettei maahan 
pääse valumaan autoista mitään nesteitä. 
 
Palavien nesteiden sammuttamiseen soveltuva vähintään 6 kg:n sammutin (tarkistusleima alle 1 v.) on oltava 
käyttövalmiina sekä öljynimeytysmatto (sääntökirjan mukaan) huoltoauton läheisyydessä kaikkien huoltotoimenpi-
teiden aikana. Huoltoalueet ovat avotulettomia alueita. Tupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointialueilla. 
Huoltoalueilla on voimassa 10 km/h nopeusrajoitus.  
Huoltoalueilla on jäteastioita, joita tulee käyttää tai vaihtoehtoisesti kerätä ja viedä omat roskat mukanaan pois 
alueelta. 
 
Kaikki rikkomukset raportoidaan tuomaristolle. 
Rangaistukset rikkomuksista:  
1. rikkomus 200 €  
2. rikkomus 400 €  
3. rikkomus kilpailusta sulkeminen kilpailunjohtajan päätöksellä 
 
KILPAILIJOIDEN GPS-SEURANTA 
Kilpailun aikana kilpailijoiden seurantaa varten on Säästöpankki Rallissa pilottikäytössä Karttaselain Paikannin-
ohjelma, jonka kilpailijaparien toivotaan lataavan yhdelle android puhelimelle, joka on kilpa-autossa mukana. 
Tarkemmat ohjeet liitteessä Karttaselain-Paikannussovellus-ohjeet.pdf 
 
TANKKAUS 
Tankkaaminen kilpailun aikana on sallittu vain tiekirjassa mainituilla reitillä olevilla huoltoasemilla asemien omista 
jakelulaitteista. Erikoispolttoaineiden tankkaus tapahtuu samoilla alueilla kilpailijan omista astioista. Muualla tank-
kaaminen kilpailun lähdön ja maalin välillä on kilpailun aikana kielletty.  
 
Kilpailijan on 15.1.2019 mennessä ilmoitettava kilpailunjärjestäjälle, mikäli hän käyttää autossaan erikoispolttoai-
neita. Ilmoitukset tästä kilpailunjohtajalle 0400 891800.  
 
Siirtymillä erikoiskokeiden välille tiekirjaan on merkitty ne huoltoasemat, joissa tankkaus on sallittu, ja se on sisäl-
lytetty kilpailuaikatauluun. 
Tankkauksen tapahtuessa moottorin tulee olla sammutettu ja miehistön suositellaan nousevan pois autosta tank-
kauksen ajaksi. Jos jompikumpi kuljettajista pysyy autossa, on turvavyön oltava auki. Vastuu tankkauksesta on 
yksin kilpailijalla.  
 
Tankkausvälimatkat 

 EK km Siirtymä km Yht km 
Lähtö – Tankkaus (Neste Pohjolankatu) 30,6 51,9 82,5 
Tankkaus – Maali 32,2 76,2 108,4 
(Tankkausmahdollisuus myös Vieremän SEO ja Teboil) 
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VASTALAUSE KANSSAKILPAILIJAN AUTOSTA 
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa kohtaan kilpailun aikana, 
tulee tehdä aina puhelimitse ilmoitus puhelinnumeroon 0400 571 456 ennen vastalauseen kohteena olevan au-
ton saapumista kilpailun maali AT:lle. Tämän jälkeen tekniikan edustajat ottavat ko. kilpailijan auton valvontaansa. 
Kilpailun järjestäjän tulee todentaa vastalauseen tekijän henkilöllisyys. Jokainen kilpailun aikainen auton tekniik-
kaa koskeva vastalause tulee tehdä kirjallisena viimeistään heti maali AT:lle saavuttua. 
 
PALKINTOJENJAKO 
Palkinnot jaetaan palkittaville lauantaina 19.1.2019 maalissa ehdollisten tulosten perusteella luokittain. Viralliset 
tulokset julkaistaan kilpailutoimiston ilmoitustaululla. 
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille. Kaikkien palkittavien tulee osallistua palkintojen jakotilaisuuteen. Pakotta-
vista syistä luvan poissaoloon voi antaa ainoastaan kilpailunjohtaja. 
 
KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖ 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö on Kari Peltola p. 0400 571 456 
 
Kilpailijoiden yhdyshenkilön tapaat kaikissa tärkeissä paikoissa ja on tavoitettavissa puhelimitse koko kilpailun 
ajan. Hän auttaa kilpailijoita näiden kaikissa kilpailuun liittyvissä ongelmatilanteissa. 
 
 
 
 
 
 
 

Mukavaa ja vauhdikasta ralliviikonloppua 
 

Tervetuloa 
 
Liitteet: 
Opaskartta 
Yhteystietolomake 
Kuuluttajatietolomake 
Transponderin käyttöohje 
Karttaselain-Paikannussovellus-ohjeet 
 


