
 

 

 
 
 
 
 
 

Kilpailu SnowRallyRings ralli 
26.2.2023 
 

KILPAILIJAOHJE 

 

Kilpailun järjestäjänä toimii Vanttauksen Huolto Oy/ SnowRallyRings.  

Tapahtuma järjestetään Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö Ry:n (Hamu ry) harrasterallin tekniikka- ja 

kilpailusääntöjä. Lisätietoja Hamu ry:n sivulta http://www.harrastemoottoriurheilu.fi 
 
Kilpailun johtaja Asko Sairanen 0400668511 
Turvallisuus Esko Viiri 0442173404 
Kilpailun sihteeri Soile Kaikkonen 0453148305 s.posti: soile.kaikkonen@gmail.com 
Kilpailijoiden yhteyshenkilö Soile Kaikkonen 0453148305 
Ratamestari Pentti Koskiniemi 0500-393168 s.posti: pentti.koskiniemi@st1.inet.fi 
 

Kilpailutoimiston osoite: SnowRallyRings alueella Köyryjärventie 2359 ja kilpailukeskus/huoltoparkki, 

traileriparkki ja lähtöalue osoitteessa Vanttausjärven tie 1760 
 
ILMOITTAUTUMINEN: 
 
Ilmoittautuminen alkaa to 9.2.2023 Ajaksin sivustolla osoitteessa: http://www.ajaksi.fi. 
Ilmoittautuneiden tilanne päivittyy ilmoittautuneet sivulle n. 1 päivän viiveellä. 
Muutokset ilmoittautumisiin järjestäjän sähköpostiin soile.kaikkonen@gmail.com 
Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 19.2.2023 klo 20.00. 
 
 

E-ILMOITTAMINEN: 

 

Ilmoittaminen suoritetaan sähköisesti ennakkoon, kaikki paperit samalla postilla. 

Sähköpostin otsikkoon ykkösohjaajan nimi (Nuorten luokkalaisten huoltajan suostumus 

tekniikkalomakkeessa). 

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa tiistaina 21.2.2023 ja päättyy torstaina 23.2.2023 klo 21:00. 

HUOM!! sekä kuljettajalta että kartturilta vaaditaan Hamu ID jonka voi maksutta 

suorittaa Hamun sivuilla (Hamun sivun alareunassa linkki rekisteröitymiseen ja kun on 

rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään pääsee suorittaan tutkinnon. Numero ilmoitetaan 

ilmoittautumislomakkeessa. 

 

E-ilmoittautumisessa toimitetaan: 

 

1.) Sähköinen ilmoittautuminen sekä tekniikkalomake- ja turvallisuuslomake 

Täytä, tulosta, kuittaa allekirjoituksella ja lähetä lomake sähköpostilla alla 

mainittuun osoitteeseen. Suositus skannattuna, mutta myös luku/tulostuskelpoinen 

valokuva kelpaa (tarkistakaa että kuvasta saa selvää). Lomake löytyy: 

https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/ 

 

2.) Todistus liikennevakuutuksesta tai siirtoluvasta. 

Toimita todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta tai siirtolupa (punakilpi). 

 

http://www.harrastemoottoriurheilu.fi/
https://harrastemoottoriurheilu.fi/lomakkeet/


 

 

Kaikki paperit toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: soile.kaikkonen@gmail.com 

torstaihin 23.2.2023 klo 21:00 mennessä. 

Ennakkotutustuminen lauantaina 25.2.2023 klo 12.00 - 20.00. Paperit voi noutaa 

SnowRallyRings Köyryjärventie 2359 klo 12.00 alkaen  

 

 

Kilpailun aikataulu: su 26.2 2023 

 

klo 8.00 Kilpailukeskus aukeaa 

Numerot/tiekirjat/huollon reittikartan voi noutaa kilpailutoimistosta. 

 

Varikko/varusteet: 

 

Jokaisen kilpa-auton ja huoltoauton alla pitää olla öljyä läpäisemätön suoja. 

Trailerilta purku traileriparkissa. Huoltoautossa tulee olla jauhesammutin. Avotulen 

teko kielletty. Jokainen vie omat roskansa pois. Varikkoalueita on yksi. 
 

Kilpa-autojen katsastus: 

 

Kilpa-autojen katsastus suoritetaan varikkoalueella omalla paikalla alkaen klo. 8.30. Turvallisuus 

tarkastuksessa kiinnitetään huomiota kuljettajien, sekä auton turvavarusteisiin, eli kypärä, hanssi, sammutin 

2 kg ym. autossa oltava mukana. 

 

 

Lähtö: 

 

Lähtö varikkoalueelta aikataulun mukaisesti. (piirros) 

 

Kilpailureitti: 

 

Reitti koostuu 4 EK:sta. Reitin koko pituus n. 110 km josta n. 90 km EK-kilometrejä. 

Nuorten kuljettajien vaihtopaikat ovat EK:n alussa ennen lähtölinjaa ja lopussa STOP- 

alueella. 

Tankkaus vain omista kannuista varikkoalueen tankkauspaikalla. Mittaripiste on Vanttauskoskella. 

 

Jos auto jää pätkälle muistakaa näkyvä varoitus ja kolmio perässä tulevia varten sille 

puolelle missä auto on. 

Jos auto jää tielle soitto turvapuhelimeen numero välittömästi 

Keskeytysilmoitus mahdollisimman pian tiekirjan keskeytysnumeroon numero 

 

Tuloslaskenta: 

 

Tulosten reaaliaikainen seuranta www.ajaksi.fi 

 

Palkintojenjako: n. klo. 16.00 

Palkintojenjako suoritetaan varikkoalueella sitä mukaa kun luokan yhteistulokset 

on saatu selville.  Tilannetta pystyy seuraamaan Ajaksin tulospalvelusta. 

 

Palkinnot:  

 

Pokaalit luokan 3 parasta osallistujamäärästä riippumatta sekä yleiskilpailun 

3 parasta. 

 

 

http://www.ajaksi.fi/


 

 

 

 

Kioski: 

 

Varikkoalueella on makkarakioski ja kahvio. Kahvia tarjolla klo 09:00 

alkaen ja grillikin on kuumana heti aamusta. Tarjolla on makkara, kahvia, sämpylä ym. 

Maksu käteisellä. 

 

Tervetuloa  

Aluekartta: 
 


