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KILPAILIJAOHJE PDA-Ralli 22.5.2010  
 
 
 

Yleistä   

Vuoden 2010 kilpailuun on tavoiteltu taas palanen enemmän oikeata rallihenkeä. 
Tason noston mahdolliseksi ovat tehneet kaikki osallistuneet yhteistyökumppanit. 
Luonnollisesti lisääntynyt julkisuus asettaa tiettyjä vaatimuksia hauskan kilpailun 
julkiseen kuvaan. Kisajärjestäjänä meidän on syytä esittää tiettyjä ohjeita ja toiveita, 
jotta saamme kilpailun vietyä läpi turvallisesti niin että päivästä jää hyvä maku 
kaikille – kilpailijoille, yhteistyökumppaneille, tilojen haltijoille, yleisölle, maastossa 
liikkujille, nettikävijöille, medialle, toimitsijoille sekä vastuullisille järjestäjille. 

Kilpailun järjestäjät ovat suunnitelleet haasteellisen reitin, kuitenkin ilman mitään 
ylilyöntejä. On kuitenkin syytä muistaa muutama asia. Kun kysymyksessä on 
vauhtikilpailu, niin aina on olemassa riski tapaturmille ja onnettomuuksille. 
Muistakaa että kilpaileminen tapahtuu omalla vastuulla ja järjestäjä ei ota vastuuta 
mahdollisista vahingoista. 

Järjestävä organisaatio toivoo turvallisen ja asiallisen kilpailun aikaansaamiseksi 
kaikilta osallistujilta järjen käyttöä niin käyttäytymiseen yleisillä paikoilla 
yhteistyökumppanin kaulanauhan kanssa kuin illalla kolmannen osapuolen 
edustustiloissa. Varsinkin tänä vuonna, kun erikoiskokeet ja siirtymät ovat täysin 
sivistyksen parissa toivomme että mahdolliset prosenttipitoiset urheilujuomat 
nautitaan oikein. Katsastuksessa tai reitillä ei tulla tarkastamaan juomapulloja eikä -
reppuja. Niin kuin kaikki asiat tämänkin voi hoitaa tyylikkäästi ja arvokkaasti. 

Huom! Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 
 
 
Tervetuloa kaikille viettämään mukavaa rallipäivää! 
 
 
 
PDA-Ralli johtoryhmä, 
 
Jim, Jaquels, Touho, Jyrtsä ja Didier 
 
 
 

Kilpailukeskus 
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Kilpailukeskus sijaitsee Muuramen teollisuusalueella osoitteessa (Harvia): 
Korvenkyläntie 1  
40950 MUURAME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailukeskus – Muuramen teollisuusalue 

Aikataulu – Lauantai 22.5.2010   

Katsastus- ja ilmoittautuminen  
Kaikki luokat   klo 9.00 - 9.45 
Ohjaajakokous  klo 9.45 
Lähtö – Kilpailukeskus klo 10.01 
Erikoiskoe 1   klo 10.30 
Erikoiskoe 2   klo 11.30 
Erikoiskoe 3  klo 12.30 
Tauko 15 min klo 12.45 
Erikoiskoe 4   klo 13.30 
Erikoiskoe 5   klo 14.15 
Erikoiskoe 6   klo 15.00 
Tauko 15 min klo 15.15 
Erikoiskoe 7  klo 16.15 
Erikoiskoe 8   klo 17.00 
Maali – EK8  klo 17.30 
 
Palkintojen jako klo 19.00  (ohjeellinen) 
After Rally Party 18.00 – 24.00 
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Huom! Aikataulu on ohjeellinen erikoiskokeiden osalta. Luonnollisesti kilpailu 
pyritään viemään lävitse niin nopeasti kuin mahdollista. Taukoihin varatut ajat ovat 
ohjeellisia ja ne voidaan jättää pois, mikäli taukoja on ollut muutenkin. Järjestäjällä 
oikeus muuttaa reittiä esim. jättämällä erikoiskokeita ajamatta. 
 

Ilmoittautuminen ja katsastus 

Kaikkien kilpailijoiden toivomme saapuvan kilpailukeskukseen klo 8.00.  
Ilmoittautuminen ja katsastukset tapahtuvat seuraavan ohjeen mukaisesti:  

Kilpailukeskuksessa on kaksi ilmoittautumis- ja katsastuspaikkaa. Paikat on jaettu 
niin, että WRC-luokka ja Lady-cup muodostavat oman ryhmän ja PWRC- luokka ja 
Historic-luokka muodostavat oman.  

Kun saavutte kilpailukeskukseen, välittömästi kilpailukalusto alas trailereilta, jonka 
jälkeen kilpailijat siirtyvät kaluston kanssa ilmoittautumaan ja katsastukseen. 
Ilmoittautumisen yhteydessä katsastetaan kalusto ja tarkastetaan sen luokitus, jotta 
se on määräysten mukainen. Kypärä on pakollinen varuste ja se on oltava 
katsastuksessa mukana. Ilmoittautumisen yhteydessä saatte paketin, josta löytyy 
mm. numerokyltti, joka kiinnitetään katsastuksen jälkeen ohjaustankoon 
nippusiteillä, niin että numero näkyy selvästi. Nippusiteet järjestäjältä.  

Huom! Kilpailukalusto on oltava lähtövalmiina ohjaajakokoukseen mennessä. 

 

Kilpailunkulku 

Kilpailu noudattaa tuttua ja hyväksi todettua kaavaa. Kilpailijat siirtyvät 
erikoiskokeille seuraten järjestäjän ”0-pyörää”, joka johdattaa kilpailijakaravaanin 
erikoiskokeille. Kun erikoiskoe on kokonaisuudessa ajettu, karavaani siirtyy kootusti 
jälleen seuraavalle erikoiskokeelle. Jokaisen erikoiskokeen jälkeen järjestäjä tulostaa 
erikoiskokeen tulokset kilpailijoiden käyttöön. 

Erikoiskokeiden lähtöalueilla kilpailijoiden on odotettava lähtövuoroaan 
ohjeistetulla alueella. Erikoiskokeeseen ei saa tutustua millään tavoin ennen omaa 
ajovuoroa. Erikoiskokeen suorituksen jälkeen kyseisellä EK:lla saa liikkua vapaasti niin 
että suorittavia kuljettajia ei häiritä. Kilpakumppanin suorituksen häirintä tai 
vaikeuttaminen on kiellettyä kilpailuista sulkemisen uhalla. Kaikenlainen 
kommunikointi ja ohjeistaminen kilpailijoiden välillä on kiellettyä EK:n ollessa 
käynnissä kilpailuista sulkemisen uhalla (huutaminen, puhelimen käyttö tai 
erikoiskokeella näkyvästi esiintyminen). 

Kilpailun virallinen maali on viimeisen erikoiskokeen maali. Erikoiskokeen jälkeen voi 
vapaasti siirtyä kilpailukeskukseen (Harvia) tai suoraan After Rally Party alueelle 
Riihivuoreen.  
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Superrallisääntö 

Jos kilpailija joutuu keskeyttämään, on kilpailua mahdollisuus jatkaa super-ralli 
säännön mukaisesti seuraavalla erikoiskokeella, joko omalla tai lainatulla 
kilpakalustolla. Lainakaluston tullessa kyseeseen on sen täytettävä alkuperäisen 
kilpurin luokka. Mikäli lainakalusto vaihtuu ns. nopeampaan, siirtyy kilpailija 
välittömästi nopeampaan luokkaan (Historic -> P-WRC -> WRC). Tästä luonnollisesti 
seuraa 5 minuutin lisäys keskeytyneen EK:n aikaan. Mikäli samalla kalustolla kilpailee 
kaksi kuljettajaa, niin ensin ajanut tuo laitteen seuraavalle kuljettajalle EK:n lähtöön. 

  

Lähtöjärjestyserikoiskokeille  

Lähtöjärjestys kerrataan jokaisen EK:n lähdössä. EK:lle lähettäjä on velvollinen 
opastamaan lähtöjärjestykseen liittyvissä kysymyksissä. Järjestäjä varaa oikeuden 
muuttaa lähtöjärjestystä. 

EK 1 Lähtönumerot 1-9 (Ladyt), Lähtönumerot 10-50 
EK 2 Lähtönumerot 1-9 (Ladyt), Lähtönumerot 20-50, 10-19 
EK 3 Lähtönumerot 1-9 (Ladyt), Lähtönumerot 30-50, 10-29 
EK 4 Lähtönumerot 1-9 (Ladyt), Lähtönumerot 40-50, 10-39 
EK 5 Lähtönumerot 1-9 (Ladyt), Lähtönumerot 10-50 
EK 6 Lähtönumerot 1-9 (Ladyt), Lähtönumerot 20-50, 10-29  
EK 7  Käännetyssä järjestyksessä yleiskilpailutulosten mukaan (EK6 jälkeen) 
EK 8  Käännetyssä järjestyksessä yleiskilpailutulosten mukaan (EK6 jälkeen) 
 

Huoltaminen   

Huom! Jokainen kilpailija varaa tarvittavat eväät ja juomat kilpailun ajalle. 
Huomioikaa varustautumisessa päivän pituus. Kilpailun aikana on kaksi järjestettyä 
taukoa. Lisäksi ennen ja jälkeen erikoiskokeita jää aikaa huoltotoimille. Järjestäjällä 
on kilpailun aikana ajaksi käytössä kaksi huoltoauto, joihin kilpailijat sijoittavat voivat 
omat eväät, juomat ja varusteet. Toinen huoltoautoista tulee aina olemaan 
erikoiskokeiden maalissa ja toinen lähtöalueella. Maalipään huoltoautosta löytyy 
perustyökalut. Tarkemmat ohjeet ajoneuvoista käydään lävitse ohjaajakokouksessa. 
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EK-merkinnät 
 
 EK-merkit 
 
 
 
 
 
  
  
  ”Huomio”  ”Vaara” 
 
 
 
 
 
 
   
  ”45 astetta  ”90 astetta  ENNAKKO 
    oikealla”   vasemmalle” 
 
 Vaara => vaarallinen paikka, sovita vauhti turvalliseksi 
 Huomio => huomiota vaativa paikka, sovita vauhti 
 90 risteys => risteys oikea / vasen  / PUNAINEN KOHDEMERKKI 
 45 risteys => loiva risteys oikea / vasen  / PUNAINEN KOHDEMERKKI 
 Ennakko => Keltainen merkki, ENNAKKO noin 10-20 metriä ennen kohdetta 
 

Huom! Huomio- ja Vaaranmerkki on aina ennakkomerkkinä, eli noin 10-20 metriä 
ennen kohdetta.  
 
Reitillä käytetään ohjaavaa lippusiimaa (keltainen tai puna-valko paroc). Mikäli 
mutkia tai mutkayhdistelmiä on merkitty lippusiimalla, niin siimojen lävitse ajaminen 
tulkitaan oikaisemiseksi. Oikaisusta annetaan saman luokan huonoin aika +10 
sekuntia lisäaikaa (AT virhepisteitä). 

  
 
EK-tiedot 
 

 Kilpailun kokonaispituus  14,78 km  

 8 erikoiskoetta yhteensä   3,82 km  
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EK-kuvaukset (EK1-EK8) 
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After Rally Party 

Illallinen 

After Rally -osuus alkaa välittömästi kilpailun jälkeen. Illallinen alkaa heti kun 
selviämme Riihivuoreen, arvio aloituksesta klo 17.30 – 19.00. Illallispöytää pidetään 
tarjolla ”niin kauan kuin tavaraa riittää”. Illallinen on järjestetty kaikille kilpailijoille ja 
toimitsijoille. Illalliskortteja on mahdollisuus lunastaa kilpailun järjestäjiltä. 
Illalliskortti sisältää illallismenun sekä osallistumisen palkintogaalaan. Illalliskortin 
hinta on 5.00 eur/henkilö (tilaukset kilpailun nettisivuilta yhteystietolomakkeen 
avulla) 

Sauna 

Saunoja tilassa on vain yksi, eikä saunan koko ole suuri. Lady-cuppilaiset saunovat 
ensin. Sauna on tarkoitettu vain kilpailijoille ja toimitsijoille. Ihanteena olisi että lady-
cup ehtii saunomaan ennen palkintojenjakoa. Palkintojen jako aiheuttaa 
keskeytyksen saunomiseen. Lady Cuppilaiset saavat osallistua myös muiden luokkien 
saunavuoroihin. 

 

Palkintojenjako 

Palkintojen jako pidetään poikkeuksellisesti jo alkuillasta. Palkintojen jako alkaa 
viimeistään klo 19.00 ulkotiloissa Podium-juhlilla julkaisemalla kaikkien luokkien 
kolme parasta. Varsinainen palkintojenjako gaala alkaa välittömästi podium osuuden 
perään. Illan ohjelman aikataulut ovat ohjeellisia. Mikäli kilpailun kulku päivällä on 
nopeaa, voidaan iltatapahtumia aikaistaa. Tilat on oltava tyhjillään klo 24.00 
mennessä. 

Järjestäjänvaraukset 

Järjestäjä varaa oikeuden käyttää kilpailijoita toimitsijatehtäviin (esim. EK:n 
ajanottotehtäviin). Näistä mahdollisista tehtävistä ilmoitetaan aamulla 
kuljettajakokouksessa. Tehtäviä ei tarvitse hoitaa kuin yhdellä EK:lla / kilpailija. Tämä 
varaus on tehtävä jotta sujuva kilpailun kulku voidaan varmistaa. Alun perin 
suunnitellusta toimitsijatiimistä on estynyt viisi henkeä. Tästä säännöstä ei tehdä 
poikkeuksia sekä tehtävästä kieltäytyminen johtaa välittömään kilpailusta 
sulkemiseen. 

Järjestäjällä on oikeus asentaa kuvausvälineitä kilpailukalustoon tai kypäriin. 
Mahdollinen asennus tehdään lähtöpäässä häiritsemättä kuljettajaa. Kuvatun 
materiaalin täydet käyttöoikeudet omistaa kilpailun järjestäjä. Tästä säännöstä ei 
tehdä poikkeuksia sekä tehtävästä kieltäytyminen johtaa välittömään kilpailuista 
sulkemiseen. 
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Ristiriitatilanteet 

Tämä kilpailijaohje on määräävä, mikäli kilpailunsääntöjen välillä on eroavaisuutta. 
Kaikilta niiltä osin mitä säännöissä tai kilpailijaohjeessa ei mainita, noudatetaan 
AKK:n sääntökirjaa (ralli): http://www.autourheilu.fi/attachements/2010-01-04T16-36-08175.pdf 

 

 
 

 
 

http://www.autourheilu.fi/attachements/2010-01-04T16-36-08175.pdf
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 Vauhtia lisäämässä! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


