
ValUA Seurakilpailu 10.2.2019 kilpailijaohje. 
 

 

 

Tervetuloa ValUA Seurakilpailuun! 

 

Tavoitteena on tarjota teille arvon kilpailijat. Mukava ja rentohenkinen testaus / 

harjoittelu tapahtuma. 

Reitti on 8,6 km pitkä hyvinkin vaihteleva ja päästään ajamaan ”lenkkinä”. Ei siis 

turhia odotteluja vaan 1 minuutin välein baanalle. Alkuosuus vaativaa kapeaa tietä. 

Keskiosuus on nopeaa ja hyväkuntoista tietä. Lopussa päästellään taas vaativalle 

pienemmälle tiellä. Eli löytyy rytminvaihtoa, risteyksiä, tarkkaa paikkaa, rytkyä, 

kaikkea mitä rallissa voi olla.  

 

Päivän kulku: 

Saapuminen alueelle. 

Kouvolasta pain käänny VT15:sta Valkealan ABC kohdalta tielle n:o 368 ja aja noin 

18,5 km ja käänny tielle n:o 369 Tuohikotti 15 ja aja noin 3 km kilpailukeskus / 

huoltoparkki vasemmalla Anttilan raviradalla. TAI Mikkelistä (Kouvolasta) päin 

käänny  VT15:sta Pihlajansaari / Vekaranjärvi liittymästä tielle n:o 3691 ja ajakaa 

noin 7,3 km ja kääntykää vasemmalle Jaala 29 tielle n:o 369 ja aja noin 4,3 km ja 

kilpailukeskus / huoltoparkki oikealla Anttilan raviradalla.  

 

Kaluston purku ja huolto. 

Kalusto purkuhuolto alueella.  

Noudattakaa järjestäjien ohjeita.  

Varatkaa mukaan normaalit rallisääntöjen mukaiset huoltovarusteet. Sammutin, 

pressu yms. 

Huoltoalueella kioski, jossa myynnissä rallimakkaraa yms. 



Imoittautuminen. 

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa klo 9.00 alkaen. 

Ilmoittautumisessa tarkastetaan ajokortti, kilpailulisenssi, auton paperit ja 

tarvittessa osallistumismaksu. 

Ottakaa siis myös maksukuitti mukaan. 

Ilmoittautumisen yhteydessä voi ostaa tutustumislisenssin kartturille hintaan 25 €. 

 

Katsastus. 

Kuljettajilla tulee olla rallinsääntöjen mukainen ajovarustus päällä ajosuorituksen 

aikana. 

 

Nuotitus. 

Vain ja ainoastaan klo 9.30-10.45  Normaali tienopeuksia noudattaen. 

Nuotitus siviiliautolla. Nuotitus kertoja ei ole rajattu. 

 

Kilpaileminen. 

Kilpailijat lähetetään reitille 1 min välein lippulähetyksellä noin klo 11.00 alkaen. 

Reitillä on normaalit reittimerkit ja henkilöstö. Aikaa ei järjestäjän puolesta oteta. 

Eli AT-asema miehitys on vain lähdössä ja stopilla/puomilla. Stop merkin 

noudattaminen on EHDOTON. 

Siirtymällä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Siirtymää ei ole suljettu 

normaalilta liikenteeltä.   

Ajokertoja ei ole rajattu. Saa ajaa niin paljon kun kerkiää. 

 

Keskeyttäminen reitille. 

Jos joudutte keskeyttämään. Ilmoittakaa keskeytyksestä sulkuhenkilöstölle tai 

puhelimitse järjestäjille. 



Tommi Harju 040 526 0875 tai Jani Hyyrynen 0400 436 411. 

Muistakaa varoittaa takana tulevia! 

Käytössä on hinauskalustoa ja auto pyritään saamaan huoltoalueelle 

mahdollisimman nopeasti. 

 

Sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kilpailusta 

sulkemisen! 

 

Tervetuloa viettämään mukavaa, tuvallista ja vauhdikasta rallipäivää. 

kilpailunjohto 

 

 

 


