
SEURAKILPAILU  lauantaina 29.10.2016 Keski-Karjalan UA ry        

¤ ajetaan Autourheilun Sääntökirja 2016 kohdan ”RALLIN SÄÄNNÖT / 10.5 SEURAKILPAILUT” 
säännöillä
¤ kilpailuun voi osallistua rallin lajisäännön mukaisilla autoilla, autojen on oltava rekisteröityjä, 
liikennevakuutus ja tieliikennekatsastus tulee olla voimassa. Kilpailussa on mahdollista käyttää 
autoverovapaita autoja jolloin autossa on oltava kilpailun ajan voimassaoleva siirtolupa ja 
liikennevakuutus.
¤ reitin kokonaispituus on n. 50km, erikoiskoepituus yhteensä n. 28km.
¤ luokat: kaikissa luokissa yleinen ja A- ja B-juniorit yhdessä, lisenssisäännösten mukaisesti
4-vetoluokissa kuljettajalla täytyy olla yleisen tai A-juniorit lisenssi.
luokka 1: Historic, kaikki ikäkaudet, 2- ja 4-wd
luokka 2: V1600 
luokka 3: 2-wd kaikki ryhmät
luokka 4: 4-wd kaikki ryhmät
luokka 5: Seniorit 2-wd, kuljettaja 50 v täyttänyt, II-ohjaaja saa olla nuorempi mutta hän ei saa ajaa

luokka 6: Seniorit 4-wd, kuljettaja 50 v täyttänyt, II-ohjaaja saa olla nuorempi mutta hän ei saa ajaa

luokka 7: Legends 2- ja 4-wd, kuljettaja 60 v täyttänyt, II-ohjaaja saa olla nuorempi mutta hän ei saa ajaa

¤ mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 30 kilpailijaparia
¤ ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 23.10.2016. klo 18.00  tai kun ilmoittautuneiden 
max määrä on täynnä (molemmat kuljettajat nimettävä)
¤ ilmoittautumiset: s.posti:  mmp@paivisenkuljetus.fi tai tekstiviestillä 0400377668
¤ osallistumismaksu 90,00 e / kilpailijapari, maksetaan kilpailutoimistoon papereiden 
tarkastuksen yhteydessä 
¤ jokaisen kilpailijaparin on tuotava mukanaan kaksi, miel useampikin, henkilö 
sulkumieheksi tai muihin toimitsijatehtäviin, henkilöiden nimet ja puhelinnumerot on 
ilmoitettava 23.10.2016. klo 18.00 mennessä. (= edellytys kilpailuun osallistumiselle)
¤ säävaraus ! Rengassääntö, liukuesteet kielletty => lumikeleillä ei ajeta
¤ kilpailussa ei ole taukoja, kilpailussa ei ole välillä huolto- eikä tankkaus mahdollisuutta
¤ kilpailun toimisto / varikko / lähtö / maali on JM/RC-radalla, os. Aimontie 47 (Korventie 47)        
82380 Tolosenmäki
¤ kuljettajilla oltava kilpailulisenssi + rallitutkinto suoritettu, kartturi voi olla kyydissä 
kilpailupaikalta lunastetulla tutustumislisenssillä, maksu 25,00 e ( huom: oltava jonkin AKK:n 
alaisen autourheiluseuran jäsen ja 18 vuotta täyttänyt), sekä sääntöjen vaatimat turvavarusteet, 
autot ja renkaat sääntöjen mukaan, katsastus varikkopaikalla
¤ pressut autojen alle varikolla, lähtiessä ehdottomasti siivottava roskat yms pois.
¤ mahd.tiedustelut Martti Päivinen 0400377668 

Aikataulu:
¤ 23.10.16. klo 18:00 Ilmoittautuminen päättyy (kilpailijat + toimitsijat)
¤ 25.10.16 klo 21:00 Ilmoittautuneiden luettelo K-KUA:n sivuilla
¤ 29.10.16. klo 11:00 Toimisto avataan, kilpailupapereiden tarkastus ja 

materiaalin jako, reitti julkaistaan, JM/RC-radan toimisto
klo 11:30 Kilpailijoilla tutustumismahdollisuus (ei pakollista)

reittiin, johtoauton perässä ajaen
klo 12:00 Toimitsija info, kaikkien toimitsijoiden oltava paikalla 

reittijohtaja opastaa reitille
klo 14:01 Seurarallin lähtö, nro 1, JM/RC-rata, AIMO-alue
n.klo 16:30 Seurarallin maali, nro 1, JM/RC-rata, AIMO-alue


