
KILPAILUN SÄÄNNÖT 
Länsirannikon ralli 
12.9.2020 
Kansallinen, NEAFP 
Turun Urheiluautoilijat ry. 
 
1. OHJELMA 

 
12.8.2020 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. 
6.9.2020  
klo 20:00 

Ilmoittautumisaika päättyy 

9.9.2020 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan Kitissä ja rallin verkkosivuilla 
www.lansirannikonralli.fi 

klo 07:00 Kilpailutoimisto avataan, Jokilaakson koulu. Karjatie 9, 21420 Lieto  
klo 07:00 Ennakkotutustuminen alkaa luokat 10-17 
klo 10.00 Asiapapereiden tarkastus, ovinumeroiden ja tuloslaskennan transpondereiden jako alkaa 

kilpailutoimistossa Jokilaakson koulussa. Asiapapereiden tarkastus tarkennetaan 
kilpailijaohjeessa, joka on tältä osin osa kilpailunsääntöä. 

klo 11:00 Turvallisuustarkastuksen aikataulu ilmoitetaan kilpailijaohjeessa joka tältä osin osa kilpailun 
sääntöjä. 

klo 11.30 Ennakkotutustuminen päättyy luokat 10-17 
klo 12:00 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein 
klo 13:01 Kilpailun lähtö 
klo 14:08 Kilpailun tauko 
klo 15:54 Kilpailun maali  

 Tulosten julkaiseminen (aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa) 
 Palkintojenjako (aikataulu ja palkittavien määrä luokittain ilmoitetaan kilpailijaohjeessa) 

 
2. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 
 

Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee virtuaalisena osoitteessa www.lansirannikonralli.fi 
 

KILPAILUTOIMISTO LEHDISTÖKESKUS 
Paikka Jokilaakson koulu  

Karjatie 9, 21420 Lieto 
Paikka Jokilaakson koulu 

Karjatie 9, 21420 Lieto 
Puhelin 0400-512145, 040-5689205 Puhelin 040-6837983 
Sähköposti henna.haavisto@turunua.net  Sähköposti patrick.rupponen@turunua.net 
Henkilöt Henna Haavisto & Tanja Tuomisto Henkilö Patrick Rupponen 
Aukioloaika 07.00 – palkintojenjakoon Aukioloaika 10:00 -  

 
3. JÄRJESTÄJÄ 

 
12.9.2020 ajettavan Länsirannikon rallin järjestäjä on Turun Urheiluautoilijat ry. 

 
Kilpailu järjestetään noudattaen voimassa olevia AKK:n sääntöjä sekä näitä Länsirannikon rallin sääntöjä, jotka AKK 
Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 30/R/20. 
 
Kilpailu on NEAFP-kilpailu. 
 

  



4. YLEISKUVAUS

Kilpailun kokonaispituus on 97,10 km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 31,66 km. Kestopäällystettä reitillä
on yhteensä 750m. Reitti julkaistaan perjantaina 11.9. kello 12:00 KITI-järjestelmässä.

Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan rallin reitillä Paimion kaupungin sekä Liedon ja Auran kuntien Suomen
tiekartan keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa, evätään
kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun. Tämä sääntö ei koske sääntöjen mukaan merkittyjä nuottiautoja
nuotitusaikana. Järjestäjä suorittaa tehostettua valvontaa erikoiskokeilla reitin julkistamisen ja kilpailun lähdön välissä.

5. KILPAILULUOKAT

Ei ennakkotutustuttavat

LK 1. Nuoret V1600 

Historic 
LK 2 Kaikki ikäkaudet 2WD 
LK 3. Kaikki ikäkaudet 4WD 
LK 4.  Ilmajäähdytteiset, historic ja F-ryhmä kuutiotilavuus vapaa 

Yleinen ja Juniorit 
LK 5. FIA R1, V1600, enint.1600cm3 

Trophy N, A, Fin-R 2wd enint.1400cm3 
LK 6. FIA R2,R2B enint.1600cm3 

Ryhmä N/A enint.2000 cm3(myös TDI 2-veto) 
FIN R  enint.2550 cm3 
FIA R3,R3T/R3D 
Super 1600 

LK 7. F-ryhmä enint.1650cm3 
LK 8. F-ryhmä yli 1650cm3 
LK 9. 4wd rallisäännön art 16. mukaiset autot 

Ennakkotutustuttavat 

Historic 
LK 10. Kaikki ikäkaudet 2WD 
LK 11. Kaikki ikäkaudet 4WD 
LK 12.  Ilmajäähdytteiset, historic ja F-ryhmä kuutiotilavuus vapaa 

Toimihenkilöt nimi puhelinnumero          sähköpostiosoite 
AKK:n kilpailukonsultti Jyrki Hapulahti 
Toimitsijat nimi puhelinnumero sähköpostiosoite 
Kilpailunjohtaja Raimo Leino 0400-860610 raimo.leino@turunua.net 
Reittijohtaja Mika Kokko 0400-526006 mika.kokko@turunua.net 
Turvallisuusjohtaja Jani Hämölä 040-5669934 jani.hamola@turunua.net 
Kilpailusihteeri Tanja Tuomisto 040-5689205
Kilpailusihteeri Henna Haavisto 0400 512145 henna.haavisto@turunua.net 
Turvallisuuspäällikkö Nina Suvanto 040-7610504 nina.suvanto@turunua.net 
Ratamestari Juha Koskinen 041-5025433 juha.koskinen@turunua.net 
Tiedotuspäällikkö Patrick Rupponen 040-6837983 patrick.rupponen@turunua.net 
Katsastuspäällikkö Teemu Hynynen 045-1751003 teemu.hynynen@turunua.net 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö Niko Helle 040-4820497 niko.helle@turunua.net 
Ympäristövastaava Timo Kutila 0400-523111 timo@siksi.net 



Yleinen ja juniorit     
LK 13. FIA R1, V1600,     enint.1600cm3 
 Trophy A,N, Fin-R 2wd   enint.1400cm3 
LK 14. FIA R2,R2B     enint.1600cm3 

Ryhmä N/A    enint.2000 cm3 (myös TDI 2-veto) 
FIN R     enint.2550 cm3 
FIA R3,R3T/R3D 
Super 1600 

LK 15. F-ryhmä    enint.1650cm3 
LK 16. F-ryhmä    yli 1650cm3 
LK 17. 4wd rallisäännön art. 16. mukaiset autot 
 

6. ILMOITTAUTUMINEN 
 
Jokaisen, joka haluaa osallistua Länsirannikon ralliin, pitää ilmoittautua KITI-järjestelmän välityksellä tai pyytää 
kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet. Myös tutustumislisenssin käyttö kilpailussa on mahdollista. (Ei nuorten 
luokassa). Tutustumislisenssiä käytettäessä pitää kilpailijaparin ilmoittautua sähköpostilla suoraan kilpailun sihteerille.   
Ilmoittajana pitää tällöin toimia kilpailijalisenssin haltija. 
 
Huomioithan että kilpailun materiaali toimitetaan sähköisessä muodossa, tarkistathan yhteystietosi 
ilmoittautumisen yhteydessä  

 
Kilpailuun hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 150 sääntöjen mukaisesti ilmoittautunutta kilpailijaa.  

 
Kilpailijatietojen käyttäminen kilpailun järjestäjän toimesta: 
Kilpailijapari, ilmoittautuessaan kilpailuun, hyväksyy antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailun järjestäjän toimesta 
sekä määriteltyjen (nimi, seura jne.) henkilötietojen julkaisun osanottajaluettelossa, tulosluettelossa yms. kilpailun 
viestinnässä. 
 

7. OSALLISTUMISMAKSUT 
 
Osallistumismaksu on 230 €. 

 
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 6.9.2020 kello 20:00 mennessä. Kilpailun 
ilmoittautuminen voidaan päättää ennen tätä määräaikaa, mikäli kohdan 6. mukainen enimmäiskilpailijamäärä on täynnä.  
Mahdollinen karsinta kilpailijamäärästä suoritetaan osallistumismaksun maksupäivän perusteella. 

 
Maksut pitää suorittaa Turun Urheiluautoilijat ry:n tilille:  

IBAN FI81 4713 0010 0443 78 
BIC POPFFI22 

 
Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa. 

 
8. HUOLTAMINEN 

 
Kilpailussa on yksi huoltoalue, joka sijaitsee kilpailutoimiston vieressä sijaitsevalla Laurin kentällä. Muualla huoltaminen on 
kielletty. Vain yksi huoltoauto / kilpailijapari huoltoalueelle. Isokokoisista huoltoautoista on oltava keskiviikkoon  9.9. 
mennessä yhteydessä varikkopäällikkö Erkka Rikeen 040 5765135. 

 
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla vähintään 
sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään 
kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta sulkemiseen. Kilpailun ympäristövastaava valvoo säännön noudattamista. 
 

9. TANKKAAMINEN 
 
Tankkaus on sallittu ainoastaan tiekirjaan merkityllä Liedon Shell VT 10 huoltoasemalla huoltotauon ja EK3:n välissä. 
Tarkemmat ohjeet kerrotaan kilpailijaohjeessa. 

 
  



10. ENNAKKOTUTUSTUMINEN  
 
Ennakkotutustumisaika alkaa 12.9.2020 klo 07.00 ja päättyy klo 11.30. 
Kilpailijat ovat ilmoittautuessaan velvollisia ilmoittamaan toimivan sähköpostiosoitteensa johon kilpailunjärjestäjä toimittaa 
ennakkotutustumismateriaalin. Materiaali julkaistaan lisäksi KITI:ssä sähköisessä muodossa perjantaina 11.9. kello 12:00. 
 
Kilpailijan pitää antaa järjestäjälle (sähköisesti) puhelinnumeronsa ja tiedot tutustumisautostaan. 
Ennakkotutustumismateriaali sisältää tutustumisauton tunnukset sekä yhden reittikartan. Tiekirjan ja lisäreittikartat kilpailijat 
voivat tulostaa tai ladata Kiti järjestelmästä. 
Ennakkotutustumisjaksolla tulee olla kaksi (2) tutustumisauton tunnusta paikallaan, ja ne tulee kiinnittää tuulilasiin keskelle 
ylös ja oikeaan takasivulasiin ja niiden täytyy olla näkyvissä koko ajan.  
 
Kilpailijat vastaavat itse tietojensa oikeellisuudesta ja perille tulosta, muistakaa tarkistaa yhteystietonne!! 

 
Reittiin tutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei nopeutta liikennemerkein tai 
järjestäjän maastoon asettamin merkein ole määrätty tätäkin alhaisemmaksi. Ajotavan on oltava sellainen ettei se 
vaaranna tai häiritse muuta liikennettä tai lähellä olevaa asutusta. Järjestäjä kieltää ajon erikoiskokeen ajosuuntaa 
vastaan. Järjestäjä suorittaa nopeus- ja ajotapavalvontaa tutustumisaikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja 
rankaisee liikennerikkomuksista tieliikennelain mukaisesti. 

 
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden epäämisen uhalla 

 
11. KILPAILUNUMEROT JA MAINOSTAMINEN 

 
Kilpailussa käytettävät kilpailunumeropohjat ovat kooltaan 50 cm * 50 cm 
 
Kilpailunumeroiden ovimainokset: Yläreuna Rakennusliike Hämäläinen, alareuna Tarrantekijät Oy. 

 
12. LÄHTÖ 

 
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 
Kilpailijat saavat aikakorttinsa klo 13.01 alkaen omalla vuorollaan kilpailun lähdöstä.  
Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille klo 13.01 Liedon kunnantalon edestä ja seuraavat 1 minuutin välein. 

 
Kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän määrittämää kilpailureittiä koko kilpailun ajan. Kilpailureitin noudattamatta jättäminen 
johtaa aina kilpailusta sulkemiseen. 

 
13. KILPAILIJAMATERIAALI  

 
Sähköinen materiaali toimitetaan perjantaina klo 12.00 mennessä KITI:in.  

 
14. TAUOT 

 
Reitin varrella on huoltovapaa tauko. Reitin varrella ei ole kokoomataukoa. 

 
15. TURVALLISUUSTARKASTUS  

 
Turvallisuustarkastus järjestetään WP-Katsastuksen tiloissa Tuulissuontie 34 21420 Lieto. 
Turvallisuustarkastus alkaa 12.9. klo 11:00 ja aikataulu tarkennetaan kilpailijaohjeessa joka tältä osin on osa kilpailun 
sääntöä. 
Ennen turvallisuustarkastukseen menoa jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua kilpailutoimistossa Jokilaakson koululla. 
Toimisto aukeaa lauantai aamulla klo 7.00. 
Käytössämme on sähköinen katsastuspöytäkirja. Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla 
klo 12.00 ja täydennetään 30 min välein. 
Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia viimeisen kilpailunumeron tarkastusajan päättymisen jälkeen.  
 
Kilpailussa voidaan autoissa käyttää FIA:n standardien mukaisia istuimia ja turvavöitä, joiden 
voimassaolopäivämäärä ei ole määräävä. Istuinten ja vöiden kunnon tulee olla ensiluokkainen, ja niiden kunto 
tarkastetaan kilpailun turvallisuustarkastuksessa. 

 
 
 



16. TULOKSET 
 
Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti kilpailun verkkkosivuilla  
www.lansirannikonralli.fi . Lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI-järjestelmästä.   

 
17. PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 

 
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailijaohjeessa ja kilpailun verkkosivulla. 
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille kilpailukeskuksessa, Jokilaakson koulu, Karjatie 9, 21420 Lieto. 
Palkintojenjakoaikataulu luokittain ilmoitetaan kilpailijaohjeessa. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua 
palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailunjohtaja. 

 
 
TERVETULOA LIETOON 
 
Turun Urheiluautoilijat ry 
 
Järjestelytoimikunta 


