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1 KILPAILUSTA YLEENSÄ  

1.1 Kilpailunjohtajan puheenvuoro 

Hyvä SM Pohjanmaan Rallin osanottaja  

Tervetuloa Pohjanmaa Ralliin, Pohojanmaan pääkaupunkiin Seinäjoelle. 

Tänä vuonna reitti meni osittain uusiksi, koska samalla alueella on useampi ralli järjestettävänä. 

Kilpailukeskuksena toimii tänäkin vuonna Hotelli Sorsanpesä josta myös kilpailun lähtö tapahtuu. 

Kilpailun katsastus ja huolto tapahtuu keskitetysti Rengastien Autotarvikkeella ja tankkaus on 

koko kilpailun ajan ST1 Ylistaro. 

Perjantaina ajetaan kolme erikoiskoetta joista erikoiskoe ykkösellä on Pohjanmaan Rallin VIP-alue ja 

jossa myös sallitut yleisön katselualueet on määritelty.  

Tänä vuonna on mukana myös nuortenluokka, jotka ajavat vain perjantaina kolme erikoiskoetta ja 

saapuvat maaliin Rengastielle heti SM-luokkien jälkeen, kun muut luokat tulevat perjantain huoltoon. 

Myös lauantaina ajavat lisäluokat lähtevät huoltoalueelta Rengastieltä. 

Maaliin tullaan lauantain iltapäivän tunteina Hotelli Sorsanpesälle, jossa on myös palkintojenjako. 

Yhteistyökumppanit, maan- ja teiden omistajat/haltijat sekä lukuiset vapaaehtoistyötä tekevät ovat 

erittäin tärkeitä, sillä he luovat kanssamme tämän rallin puitteet. Viranomaisten, Seinäjoen kaupungin 

ja yhteistyökumppanien kanssa järjestelyt ovat sujuneet hyvässä hengessä, tänä vuonna on erityisesti 

panostettu yleisön turvallisuuteen. 

Toivotan kilpailijoille vauhdikasta, mutta turvallista kilpailua sekä katsojille että kaikille autourheilun 

ystäville antoisaa ja mieleenpainuvaa rallielämystä turvallisilta katselupaikoilta! 

 

Erkki Hemminki 

Kilpailunjohtaja 

 

1.2 OHJELMA JA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

Torstai 6.6.2019  

Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI:ssä sekä rallin kotisivuilla osoitteessa 

www.pohjanmaaralli.fi. 

 

Tiistai 11.6.2019 

klo 22.00 Kilpailijoiden turvallisuuskatsastuksen ajan varaus päättyy osoitteessa 

https://slotti.fi/booking/rallism/  

 

Torstai 13.6.2019 

klo 18.30-20.30  Kilpailutoimisto avataan, Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 

klo 18.30-20.30  Paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa 

kilpailutoimistossa, luokat 1-12, Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 

Seinäjoki       

Klo 21.00-  Huoltoparkki avataan, Rengastien Autotarvike, Rengastie 28, 60120 Seinäjoki 

  Traileriparkki avataan, Seinäjoen Ravikeskus, Ravitie 9, 60120 Seinäjoki 

Perjantai 14.6.2019 

http://www.pohjanmaaralli.fi/
https://slotti.fi/booking/rallism/


klo 6.30   Kilpailutoimisto avataan, Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 

klo 6.30  Paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa 

kilpailutoimistossa, luokat 1-12, Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 

Seinäjoki                 

klo 7.00   Ennakkotutustuminen alkaa (Ek:t 2-9), luokat 1-12 

klo 10.00   Mediakeskus avataan, Hotelli Sorsanpesä Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 

klo 14.00  Ennakkotutustuminen alkaa Ek 1 (luokat 1-12) 

klo 14-00 – 18.30 Paperitarkastus kilpailutoimistossa luokille 13-20 

klo 12.00 – 19.00  Kilpa-auton paperitarkastus ja turvatarkastus, Rengastie 21, 60120 Seinäjoki, 

kilpailijan varaaman katsastusajan mukaisesti 

klo 16.00   Etuauto palaveri, Hotelli Sorsanpesä 

klo 17.00   Ennakkotutustuminen päättyy  

klo 17.00   Tuomariston 1. kokous Hotelli Sorsanpesä 

klo 17.30  Kilpailun osan 1 lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan kilpailun virallisella 

sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pohjanmaaralli.fi , listaa 

täydennetään 30 min välein 

klo 19.01   Kilpailun osan 1. lähtö, Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 

n. klo 21.33   Huolto A, 1. kilpailija saapuu. Rengastie 28, 60120 Seinäjoki 

n. klo 22.28   1. kilpailija Yötauolle, Parc ferme. SEDU, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki 

n. klo 22.20   Luokka 13 Huolto, JT-Laite Ylistaro. 

n. klo 23.20  Luokka 13 palkintojen jako (nuorten luokka) AT:n 3C jälkeen 

klo 23.59  Kilpailutoimisto ja lehdistökeskus suljetaan, Hotelli Sorsanpesä tai on auki 

siihen asti kunnes viimeinen auto on Park Fermessä. 

   

Lauantai 15.6.2019  

klo 7.45  Kilpailutoimisto avataan ja luokkien 21-24 ilmoittautuminen alkaa Hotelli 

Sorsanpesä  
klo 7.45   Mediakeskus avataan, Hotelli Sorsanpesä  

klo 8.15 Kilpailun osan 2 lähtöajat julkaistaan luokkien 1-12 ja 14-20 osalta, kilpailun 

virallisella ilmoitustaululla osoitteessa www.pohjanmaaralli.fi 
klo 9.30   Katsastus alkaa luokkien 21-24 osalta Rengastien Autotarvikkeella  

klo 9.01  Kilpailun osan 2. lähtö. Parc Ferme, Koulutuskeskus SEDU Törnäväntie 27, 

60200 Seinäjoki 
klo 9.21   Huolto B 15min  

klo 10.00  Luokkien 21-24 lähtöajat ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla 

www.pohjanmaaralli.fi  
n. klo 11.23  Luokkien 21-24 lähtö on AT:lta 3H, huoltoalueella (Rengastien Autotarvike, 

Rengastie 28, 60120 Seinäjoki). Lähdössä ei ole lähdön Parc Fermé -aluetta 
n. klo 12.52  Kokoomatauko , max 20 minuuttia 

n. klo 13.12   Huolto C, 3+ 40 minuuttia. Rengastie 28, 60120 Seinäjoki 

n. klo 17.20          Kilpailun maali ja palkintojenjako, Hotelli Sorsanpesä  

20.30   Kilpailutoimisto ja lehdistökeskus suljetaan  

 

1.3 YHTEYSTIEDOT  

SORSANPESÄN KILPAILUTOIMISTO 

Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, Seinäjoki 

puhelin +35850 5002989 

http://www.pohjanmaaralli.fi/
http://www.pohjanmaaralli.fi/
http://www.pohjanmaaralli.fi/


pohjanmaaralli@gmail.com  

AUKIOLOAJAT  

Torstai 13.6.2019 klo 18:30 – 20.30 

Perjantai14.6.2019 klo 06:30 – 23.59 

Lauantai15.6.2019 klo 07:45 – 21:30 tai 1 tunti kilpailun päättymisen jälkeen  

 

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 

Kilpailun virallinen sähköinen ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa www.pohjanmaaralli.fi . Kilpailun virallinen 

aika on esillä kilpailutoimistossa. 

 

LEHDISTÖKESKUS  

Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, Seinäjoki 

Tiedottaja Mia Esala , +35850 3342288, pohjanmaaralli@gmail.com 

Sarjatiedottaja Sami Kolsi, +35850 5607293, sami.kolsi@autourheilu.fi  

Sarjan valokuvaaja Toni Ollikainen, +35850 5829594, toni.ollikainen@gmail.com 

 

Aukioloajat  

Perjantai 14.6.2019 klo 10:00 – 23:59 

Lauantai 15.6.2019 klo 08:30 – 21:30 tai 1 tunti kilpailun päättymisen jälkeen 

   

 

1.4 KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖT 

 

     

                                                                

                         Teemu Tikkaoja                  Tuomo Ahopelto 

                       puh. +35840 5007492                            puh. +35850 5632904 

Kilpailijoiden yhdyshenkilöt ovat tavattavissa ja tavoitettavissa kilpailupaikalla koko kilpailun ajan. 

1.5 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA  

Yleinen hätänumero 112  

Poliisihälytys 112  

Seinäjoen keskussairaala, ensiapupäivystys, puh.  +3586 4154555 

Hinauspalvelu Hinaus ja Tuuppaus puh. +358400 366633 

mailto:pohjanmaaralli@gmail.com
http://www.pohjanmaaralli.fi/
mailto:toni.ollikainen@gmail.com


Kuljetuspalvelu Jorma Havina +358400 264762 

 

2 TÄRKEÄÄ – ENNEN KILPAILUA 

 

2.1 MAJOITUS 

Hotelli Sorsanpesä 

p. 020 741 8181 

http://www.sorsanpesa.fi 

myynti@sorsanpesa.fi 

Erikoishinnat koodilla "Pohjanmaan SM-ralli" 

Muita majoitusvaihtoehtoja: Etelä-Pohjanmaan matkailu, http://www.epmatkailu.fi/tks/24/seinajoki.html, 

 

 

 

2.2 KILPAILUKALUSTON PYSÄKÖINTI 

Kuljetuskalustolle (trailerit yms.) on varattu alue Seinäjoen Ravikeskuksesta (Ravitie 9, 60120 Seinäjoki) 

huoltoparkin läheisyydestä. Alue on kilpailijoiden käytettävissä torstaina 13.6. klo 21.00 alkaen.  

Kuljetuskalusto pysäköidään alueen reunoille riviin, niin että alueen keskivaiheilla oleva ajoväylä jää 

vapaaksi! 

Alue on turvallisuustarkastuksen ja perjantain huoltoparkin lähistöllä. Alueella ei ole vartiointia. 

Trailereita ei saa tuoda kilpailukeskuksen / huoltoparkin/ katsastuksen pysäköintialueille!  

 

2.3 KILPAILIJOIDEN PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT 

Kilpailijoille on varattu pukeutumistilat perjantaina 14.6. Hotelli Sorsanpesältä klo 18:00 – 00:00 ja 

lauantaina 15.6. klo 17.00-20.30   

 

2.4 TURVASEURANTALAITTEET – LAITTEIDEN NOUTO JA PALAUTUS  

Turvaseurantalaitteet jaetaan luokkien 1-12 kilpailijoille kilpailutoimistosta torstaina 13.6. klo 18.30-20.30 

ja perjantaina 14.6 klo 6 .30 alkaen ennakkotutustumismateriaalin jaon yhteydessä.  Seurantalaitteen 

mukana tulee auton USB-liittimeen sopiva latausjohto, kilpailijoiden tuleekin pitää seuranta laite kytkettynä 

lataukseen nuotituksen aikana – näin varmistetaan seurantalaitteen toiminta myös illan erikoiskokeilla ja 

siirtymillä.  

Luokkien 13-23 kilpailijat noutavat seurantalaitteen kilpailutoimistosta tuntia ennen omaa lähtöaikaa. 

Turvaseurantalaitteet kerätään pois perjantaina luokan 13 osalta AT:lla 3C ja luokkien 1-12 ja 14- 20 yö-parc 

fermén AT:lla 3 E, jolloin kuljettajat itse irrottavat pelkän laitteen, nappi jää paikalleen.  JOKAINEN LAITE 

ON SAATAVA LATAUKSEEN YÖKSI, huom! etenkin perjantaina keskeyttäneet, jotka jatkavat lauantaina. 

Lauantaina 15.6. turvaseurantalaitteet annetaan luokkien 1-12 ja 14-20 kilpailijoille kilpailutoimistosta 30 

minuuttia ennen omaa lähtöaikaa ja luokkien 21-24 kilpailijoille 60 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. 

Laitteet on kytketty luovutettaessa valmiiksi päälle. Seurantalaitteen voi käydä noutamassa kuljettaja tai 

hänen tiimiinsä kuuluva henkilö kuittausta vastaan. Laite kiinnitetään autoon erillisen asennusohjeen 

mukaisesti eikä se vaadi virtakytkentöjä tai muitakaan valmisteluita. Lauantaina seurantalaitteet kerätään 

pois maali-AT:lla Hotelli Sorsanpesällä. 

Keskeytyksen tapahtuessa on laite kokonaisuudessaan toimitettava viipymättä kilpailutoimistoon tai reitillä 

jätettävä keskeytysilmoituksen kanssa AT-asemalle tai purkuautoon.  

 

2.5 KILPAILUN KULKU JA HUOLTAMINEN  

tel:0400264762
http://www.sorsanpesa.fi/
mailto:myynti@sorsanpesa.fi
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2.5.1 Lähtö kilpailun osa 1 (luokat 1-20) 

Kilpailun osan 1 lähtö tapahtuu Hotelli Sorsanpesältä perjantaina 14.6.2018 klo 19.01 alkaen. Ennen lähtöä 

kilpailijoiden tulee huolehtia, että heillä on GPS-seurantalaite ja ajanotto laite noudettuna 

kilpailutoimistosta kilpailun sääntöjen mukaisesti. Kilpailun lähdössä on keräilyalue, johon toivotaan 

saavuttavan aikaisintaan 10 min ennen omaa lähtöaikaa. Keräilyalueelta järjestäjä ajattaa kilpailijat Hotelli 

Sorsanpesän pihalla olevan lähtökaaren alta minuutin välein. Lähtöön hyväksyttyjen luettelo lähtöaikoineen 

on nähtävillä virallisella sähköisellä ilmoitustaululla, osoitteessa www.pohjanmaaralli.fi . Aikakortti 

luovutetaan kilpailijoille Hotelli Sorsanpesän lähtö-AT:lla. 

 

 

 

2.5.2 Keskeyttäminen ja yötauko 

Jos kilpailija keskeyttää kilpailun osan 1 tai hänen lähtöoikeutensa osalle 1 katsastajien esityksestä evätään, 

on kilpailijalla mahdollisuus korjata autoon tullut tekninen vika tai katsastajien antaman korjausmääräyksen 

kohde ja lähteä mukaan kilpailun osalle 2. Kilpailijan pitää ilmoittaa kirjallisesti perjantaina 14.6.2019 klo 

23.59 mennessä kilpailutoimistoon halukkuutensa jatkaa kilpailua, näiden kilpailijoiden autoille suoritetaan 

turvallisuustarkastus lauantaina 15.6. klo 8.00 AT 3 F tuntumassa (Yötauko ulos), Törnäväntie 24, 60200 

Seinäjoki. Suoritusajaksi ajamattomalta erikoiskokeelta kilpailijalle annetaan luokkansa nopein aika + 5 

minuuttia. Osan 1 viimeisellä siirtymällä keskeyttäneelle annetaan aikasakkoa 5 minuuttia. Kilpailussa on 

käytössä yötauon Parc Fermé -alue, joka sijaitsee SEDU, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.  

 

2.5.3 Lähtö kilpailun osa 2 

Luokkien 1-12 ja 14-20 kilpailijoiden tulee noutaa kilpailutoimistosta GPS-seurantalaite puolituntia (30 min) 

ennen omaa lähtöaikaa ja luokkien 21-24 kilpailijoiden tuntia (60 min) ennen omaa lähtöaikaa. Kilpailun 

osan 2 lähtöön oikeutettujen lista ja lähtöajat julkaistaan kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla 

osoitteessa www.pohjanmaaralli.fi 15.6 klo 8.15 

Lauantaina kilpailijat (luokat 1-12 ja 14-20) voivat tulla Parc Ferme alueelle noutamaan autoaan 15 min 

ennen omaa kilpailun osan 2 lähtöaikaa (AT 3F = kilpailun osan 2. lähtö, AT 3F = Parc Ferme ulos). AT 3F 

antaa kilpailijoille aikakortin 2 lähtöajalla. 

Mikäli kilpailija keskeyttää perjantaina kilpailun osalla 1 ja halua ja haluaa jatkaa kilpailua osalle 2, kilpa-

autolle suoritetaan turvallisuustarkastus AT 3 F tuntumassa (Yötauko ulos), Törnäväntie 24, 60200 

Seinäjoki, lauantaina 15.6.2019 klo 8.00. Turvallisuustarkastuksesta on sovittava ennalta katsastuspäällikkö 

Timo Brillin kanssa, puh. +35840 0420458. Vain tarkastuksessa hyväksytyille autoille myönnetään 

lähtöoikeus kilpailun osalle 2. Osan 2 lähtöjärjestys määräytyy kilpailun osan 1 lähtöjärjestyksen mukaan. 

Osalla 1 keskeyttäneiden kilpailijoiden, jotka ilmoittavat jatkavansa kilpailua, osalta noudatetaan myös osan 

1 lähtöjärjestystä. Luokat 21-24 Lähtevät aikataulun mukaisesti huoltoalueen AT:lta 3 G josta saavat myös 

aikakortin.  

 

2.5.4 HUOLTOALUEET JA HUOLTAMINEN 

Kilpailussa käytetään yhtä huoltoaluetta 

 

Perjantai 

- luokat 1-12 ja 14-20 EK 3 jälkeen 30 minuuttia, Rengastie 28, 60120 Seinäjoki 

- luokka 13 osalta huolto on EK 2 ja EK 3 välisellä siirtymällä, tankkausalueen tuntumassa (JT-Laite), 

huoltoaika sisältyy siirtymäaikaan. 

Lauantai  

http://www.pohjanmaaralli.fi/
http://www.pohjanmaaralli.fi/


- luokat 1-12 ja 14-20 Yö Parc Fermen jälkeen 15 minuuttia, Rengastie 28, 60120 Seinäjoki 

- kaikki luokat, EK 6 jälkeen 40 minuuttia, Rengastie 28, 60120 Seinäjoki 

 

  

Huolto on sallittu ainoastaan näillä alueilla. Muilla alueilla ainoastaan miehistö saa tehdä 

korjaustoimenpiteitä, käyttäen vain kilpa-autossa mukana olevia työkaluja. Järjestäjä varaa jokaiselle 

kilpailijalle huoltoparkista alueen Rallin SM-Sarjasääntöjen mukaisesti. Vain yksi huoltoauto/kilpailijapari 

saa tulla huoltoparkkiin. Huoltoauton tuulilasiin on kiinnitettävä järjestäjän antama ”Huoltoauto” -tunnus. 

Se tulee olla nähtävissä koko kilpailun ajan.  

Mikäli kilpailijan tarvitsee kilpailun aikana vaihtaa pop-off venttiili tai turbo, kannattaa ottaa suoraan 

yhteyttä vaihdon valvovaan henkilöön Riikka Raatikainen +358503598510 

 

Huoltoalueen päällikkönä toimii Reijo Männistö, puh 0500 869460  

 

2.5.5 Tankkaaminen  

Tankkaaminen on sallittu ainoastaan tiekirjassa mainitulla huoltoasemalla (myös omista astioista, E85, FIA- 

tai 2T bensiiniä käyttävät). Tankkausaika sisältyy siirtymän ajoaikaan 

 

2.5.6 Nesteiden käsittely huoltoalueilla  

Koska autourheilun on suhtauduttava vakavasti ympäristö asioihin, pyydämme kilpailijoita ja heidän 

huoltomiehistöjään noudattamaan erityistä huomiota käsitellessään öljyjä tai muita nesteitä huoltaessaan 

autoja. Huoltoalueilla on kilpa-auton alla aina oltava nesteitä läpäisemätön kestopeite myös huoltoauton 

moottorin ja agregaatin alla oltava nesteitä läpäisemätön kestopeite. Huoltoalueella polttonesteiden 

käsittely on sallittu ainoastaan, jos autossa on jokin sellainen tekninen vika, jonka korjaaminen edellyttää 

polttonestesäiliön irrottamista tai tyhjentämistä. Tämän tulee tapahtua toimitsijoiden valvonnassa. 

Turvatoimien tulee olla riittävät ja autoon saa tankata vain sen verran polttoainetta, että sillä pääsee 

tankkausalueelle. Näiden toimenpiteiden aikana autolle ei saa tehdä muita huoltotoimenpiteitä. Tupakointi 

on sallittu huoltoalueella vain kilpailun järjestäjän osoittamassa paikassa. 

 

 

2.6 MAALI JA PALKINTOJENJAKO 

luokat 1-12 ja 14 - 24 

Kilpailun maalilava sijaitsee Hotelli Sorsanpesällä. Ennen maalilavalle saapumista kilpailijat kootaan 

opastetusti keräilyalueelle, jossa sijaitsee maali-AT (ennakkovapaa) sekä kokooma-alue, jossa kilpailijat 

järjestetään podiumille ajoa varten. Podiumille ajaminen tapahtuu vain kilpailun järjestäjän edustajan 

valvonnassa. Kaikki kilpailijat ajavat maalilavalle, jossa palkittavat kuljettajat nousevat autoista. Muut 

kilpailijat ajavat lavalta nousematta autosta.  

 

luokka 13 

Kilpailijat saapuvat maaliin AT:lle 3 C. AT:n jälkeen palkittavat kilpailijat ohjataan erilliselle alueelle 

odottamaan palkintojenjakoa. Palkinnot jaetaan kaikkien palkittavien saavuttua maaliin. 

 

 

Kilpailun maalissa ei millään luokalla ole käytössä Parc Fermé:ä, vaan vastalauseet autoja vastaan on 

tehtävä ennen ko. auton maaliin saapumista. Vastalauseet ilmoitettava +35840 5007492 

 



2.7 PALKITTAVIEN LUETTELO 

Luokka  kilpailijat palkittavat 
1 15 I-v 
2 8 I-III 
3 16 I-V 
4 9 I-III                                                          
5 12 I-IV 
6 4 I-II 
7 1 I 
9 2 I 
12 2 I 
13 5 I-III 
14 1 I 
15 1 I 
16 5 I-III 
18 1 I 
19 3 ! 
20 12 I-IV 
22 1 I 
24 9 I-III 

       
 

3 TÄRKEÄÄ – KILPAILUN AIKANA 

 

3.1 ASIAPAPEREIDEN TARKASTUS  

Luokkien 1-12 kilpailijoiden asiapapereiden tarkastus suoritetaan ennakkotutustumismateriaalin jaon 

yhteydessä torstaina 13.6. klo 18.30-20.30 ja perjantaina 14.6 klo 6.30 alkaen, Hotelli Sorsanpesän 

kilpailutoimistossa, Törnäväntie 27. Luokkien 13-20 asiapapereiden tarkastus on perjantaina 14.6. klo 

14.00-18.30 Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistossa.   
luokkien 21-24 asiapapereiden tarkastus 15.6. alkaen klo 7.45 Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistossa. 
Kilpailijoilta tarkastetaan asiapapereiden tarkastamisen yhteydessä 

• ajokortti 1-ohjaajalta ja jokin virallinen henkilötunniste 2-ohjaajalta 

- nuorten luokan kilpailijoilta henkilötunniste ja 2-ohjaajalta ajokortti 

• ilmoittajalisenssi (jos ilmoittaja on muu kuin miehistön jäsen) 

Tässä yhteydessä: 

 • otetaan kuittaus ilmoittautumisesta ja luovutetusta materiaalista 
 • vastaanotetaan täytetty ennakkotutustumistietolomake  
• vastaanotetaan täytetty kuuluttajalomake  
Molempien kuljettajien on oltava henkilökohtaisesti paikalla. 

Mikäli kilpailijaparin ilmoittautumiseen tulee muutoksia (ohjaaja, ilmoittaja tai auto vaihtuu), täyttäkää 

valmiiksi muutostietolomake, joka löytyy tämän kilpailijaohjeen liitteenä. Muutokset tulee mieluiten 

ilmoittaa etukäteen sähköpostilla kilpailusihteerille pohjanmaaralli@gmail.com. 

Luokkien 1-12 kilpailijoille jaetaan ennakkotutustumis- ja kilpailumateriaalit torstaina 13.6 klo 18.30-20.30 

ja perjantaina 14.6 alkaen klo 6.30 Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistosta. 

Luokkien 13-20 kilpailijoille jaetaan kilpailumateriaali hyväksyttyä turvallisuustarkastustodistusta vastaan 

kaksi tuntia ennen omaa lähtöaikaa Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistosta. 



 

Luokkien 21-24 kilpailijoille jaetaan kilpailumateriaali hyväksyttyä turvallisuustarkastustodistusta vastaan 

tuntia ennen omaa lähtöaikaa Hotelli Sorsanpesän kilpailutoimistosta. 

Jaettava materiaali: 

• tiekirja 1 kpl  

 • reittikartta 2 kpl  

• tutustumisauton numerotunnus 2 kpl (luokat 1-12) 

• huomautus aikamerkintää vastaan 1 kpl  

• huoltoautotunnus 1 kpl  

• kilpailunumerot 2 kpl •lisävalo- ja tuulilasitarraerivapauspäätös 

 

 

3.2 TURVALLISUUS- ja KILPA-AUTON PAPERITARKASTUS  

Kilpailijoiden tulee varata aika turvallisuustarkastukseen osoitteessa https://slotti.fi/booking/rallism/ 11.6. 

klo 22.00 mennessä. 

Turvallisuustarkastus luokille 1-13 perjantaina 14.6. klo 12.00 – 19.00 kilpailijoiden ennakolta varaaman  

tarkastusajan mukaisesti. Luokkien 14-20 kilpailijat varaavat tarkastusajan perjantaille 15.6. klo 14.00-20.00 

väliseltä ajalta. 

Turvallisuustarkastus suoritetaan osoitteessa Rengastie 21, 60120 Seinäjoki. 

Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia viimeisen varatun ajan jälkeen. 

Turvallisuustarkastus luokille 21-24 lauantaina 15.6 klo 9.30 seuraavan aikataulun mukaisesti 

kaikki autot klo 9.30-10.00    

 

 

 Katsastuksessa tarkastetaan seuraavat auton asiapaperit: 

• katsastuskortti  

• luokitustodistus 

• vastaanotetaan täytetty ilmoitus sisäkameran käytöstä 

• täytetty rengaskoodilomake, luokat 1-6  

•vastaanotetaan polttoaine- ja tekniikkalomake 

rekisteriote/siirtolupa 

 • vakuutusten voimassaolo 

 

Tuvallisuustarkastukseen tultaessa tulee kaikkien järjestäjän mainosten ja kilpailunumeroiden olla 

kiinnitettynä autoon. Tarkastuksessa tarkastetaan myös kuljettajien henkilökohtaiset turvallisuusvarusteet 

(kypärät, alusasut, Hans-tuet, hanskat (kuljettajan) kengät ja ajopuku) 

 

Kilpailuun sinetöitävät ja rekisteröitävät varaosat tarkastetaan ja tarvittaessa sinetöidään 

turvallisuustarkastuksen yhteydessä.  

Tekninen tarkastus (kilpailun jälkeen) Rengastie 21, 60120 Seinäjoki 

 

Kilpailussa on SM- ja CUP luokkien osalta mahdollisuus käyttää 10 kpl renkaita, täytetty rengaskoodilomake 

tulee palauttaa turvallisuustarkastuksen yhteydessä. 

 

Katsastuspäällikkö Timo Brilli puh, +35840 0420458 

https://slotti.fi/booking/rallism/


 

 

3.3 REITTIIN TUTUSTUMINEN 

Reittiin tutustuminen erikoiskokeiden 2-9 osalta suoritetaan perjantaina 14.6. kello 7.00 – 17.00 välisenä 

aikana ja erikoiskokeen 1 osalta klo 14.00-17.00 

Järjestäjä suorittaa erikoiskokeilla etukäteisvalvontaa sekä valvoo erikoiskokeita riistakameroilla ennen 

tutustumisajan alkamista. Tutustumisautoon on kiinnitettävä järjestäjän antamat kaksi numerotunnusta 

(tuulilasiin keskelle yläreunaan ja kartanlukijan takasivulasiin). Niiden tulee olla selvästi nähtävissä koko 

tutustumisajan. Erikoiskokeilla on tutustumisaikana nopeusrajoitus 80 km/h, ellei liikennemerkein tai 

järjestäjän maastoon asettamin merkein ole alhaisempaa nopeutta määrätty. Kilpailijoiden tulee ajaa 

muuta liikennettä vaarantamatta ja ottaen huomioon reitin varren asukkaat. Järjestäjä kieltää ajon 

erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan. Sekä poliisi että kilpailun järjestäjä valvovat liikennettä tutustumisaikana 

sekä erikoiskokeilla että siirtymillä kiinnittäen huomiota paitsi nopeuksiin myös ajotapaan. Kuten monet 

muutkin tienkäyttäjät, valvojat liikkuvat myös vasten kilpailusuuntaa. Järjestäjien tunnuksin varustettujen 

toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden epäämisen uhalla. Mahdollisista 

ylinopeuksista ilmoitetaan välittömästi pysäyttämällä. Kunkin erikoiskokeen tutustumiskertojen määrä on 

rajoitettu kahteen (2) kertaan per EK ja tämä koskee myös kahteen kertaan ajettavia erikoiskokeita. 

Tutustumisaikana käytettävät renkaat on oltava tieliikennelain mukaiset. Huom! Kilpailija on itse vastuussa 

tutustumisaikana aiheuttamistaan vahingoista.  

 

3.4 HUOMIOITAVAA TUTUSTUMISAIKANA 

 Ennakkotutustumisen aikana erikoiskokeilla on valmiina paikoillaan KAIKKI tiekirjaan merkityt merkit 

seuraavasti:  

• Kääntymismerkit yms. merkit ovat ennakkomerkkeineen oikeilla paikoillaan mitattuna ja merkattuina 

varsinaisilla merkeillä.  

• Viestipisteiden ja väliturvapisteiden merkit omilla paikoillaan.  

• AT-, lähtö- ja maali- ja stop-merkit ovat oikeilla paikoillaan merkittynä tilapäisillä merkeillä. 

 

Vuoden 2018 Pohjanmaa Rallissa ajettiin seuraavat ek:t samanlaisena, kuin ajetaan 2019 

EK 2 – 2018 EK 6 

EK 3 – 2018 EK 2 

 

3.5 MATKAT, TANKKAUSETÄISYYDET JA AIKATAULU KILPAILUN AIKANA 

 

  EK km Siirtymä km  Nro 1 

Lähtö     19:01 

Lähtö – ek 1   3.45 km   

EK 1  3.14 km   19:19 

Ek 1 – Tankkaus  35.22 km  

 

Yhteensä  ek km 3.14, siirtymä km 38.72 

 

Tankkaus – EK 2  4.62 km 

EK 2  10.48 km   20:12 

EK 2 – Tankkaus  2.98 km 

 



Yhteensä  ek km 10.48, siirtymä km 7.60 

   

Tankkaus – EK 3  23.04 km  

EK 3  11.05 km   21:05  

EK 3 – Huolto A   14.96 km   

Huolto A – Yö tauko  9.94 km 

Yö tauko – Huolto B  9.48 km 

Huolto B – Tankkaus  25.85 

 

Yhteensä  ek km 11.05, siirtymä km 60.23 

 

Tankkaus  – EK 4  17.54 km 

EK 4  12.67 km   10:34 

EK 4 – Tankkaus  12.31 km 

 

Yhteensä  ek km 12.67, siirtymä km 29.85 

 

Tankkaus – EK 5  16.99 km 

EK 5  21.93 km   11:25 

EK 5 – EK 6   8.63 km 

EK 6  12.58 km   11:54 

EK 6 – tankkaus   12.53 km 

 

Yhteensä  ek km 34.51, siirtymä km 38.15 

 

Tankkaus – Huolto C  25.04 km 

Huolto C – Tankkaus  25.85 km 

 

Yhteensä  ek km 0, siirtymä km 50.89 

 

Tankkaus – EK 7  7.13 km 

EK 7  8.03 km   14:40 

EK 7 – EK 8   6.52 km 

EK 8  12.67 km   14:59 

EK 8 – Tankkaus  12.31 km 

 

Yhteensä  ek km 20.70, siirtymä km 25.96 km 

 

Tankkaus – EK 9  16.99 km 

EK 9  21.93 km   15:50 

EK 9 – Tankkaus  14.19 km 

 

Yhteensä  ek km 21.93, siirtymä km 31.18 

 

Tankkaus – maali  siirtymä km 34.71 km 

 



 

 

3.6 LÄHETYSTAPA  

Kilpailussa käytetään ns. valolähetystä. Vilppilähtö tunnistetaan valokennolla ja se ilmoitetaan 

erikoiskokeen maalissa. Mikäli valot eivät jostain syystä toimi, tapahtuu lähetys perinteisesti lipulla.  

 

3.7 ERIKOISKOKEELLA PYSÄHTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN  

Varoituskolmion käyttö: Mikäli kilpailija joutuu pysähtymään erikoiskokeella ulosajon tai jonkun muun syyn 

vuoksi, on varoituskolmio ehdottomasti asetettava varoittamaan toisia kilpailijoita.  

SOS & vihreä OK 

Näytä autosta löytyvää A3-kokoista punaista SOS -kylttiä kanssakilpailijoille ja toimitsijoille, mikäli tarvitset 

apua henkilövahingon sattuessa (lääkinnällinen apu jne.). Kyltin nähtyään he tietävät hoitaa apua paikalle. 

Nähdessäsi itse toisen kilpailijan avunpyynnön tulee sinun pysähtyä antamaan apua loukkaantuneille 

kilpailusta sulkemisen uhalla. Jos et tarvitse lääkinnällistä apua, näytä autostasi OK -merkkiä toimitsijoille 

tai kanssakilpailijoille.  

 

3.7.1 Keskeyttäminen  

Mikäli joudut keskeyttämään kilpailun, on siitä viipymättä ilmoitettava tuloslaskentaan puh. 0400 865316. 

Kirjallinen keskeytysilmoitus on puhelusta huolimatta toimitettava erikoiskokeen lähtöön, maaliin, 

viestipisteeseen tai purkuautolle. Keskeytysilmoitus löytyy aikakortin kääntöpuolelta.  

3.7.2 Erikoiskokeiden väliturvallisuuspisteet 

Erikoiskokeiden väliturvallisuuspisteillä on käytössä punainen lippu tai punainen valo, joita näytettäessä 

kilpailijan on keskeytettävä erikoiskokeen suorittaminen. 

 

3.7.3 Erikoiskokeen peruuttaminen 

Mikäli erikoiskoe joudutaan peruuttamaan onnettomuuden tai muun pakottavan syyn vuoksi voidaan 

erikoiskoetta käyttää siirtymänä tai käytetään tiekirjan mukaista kiertoreittiä siirryttäessä seuraavalle 

erikoiskokeelle. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet, kumpaa tapaa käytetään. 

 

 

 

4. KILPAILUN LÄÄKÄRI  

Mikäli kilpailija tarvitsee kilpailun aikana yhteyden lääkäriin, ottakaa yhteys turvajohtaja Mikko Myllymäki 

+35840 7707437 

 

 
 


