Hangon Ajo 2021 Hangöloppet
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KILPAILUKUTSU / SÄÄNNÖT
Autoliiton Helsingin seudun osasto ry järjestää lauantaina 21.8.2021 57. kerran Hangon
Ajo / Hangöloppet nimisen henkilöautojen maantieajokilpailun AL-Sport Tasanopeus Cupin
osakilpailuna ja samalla Tasanopeuden NEZ Suomen osakilpailuna. AL-Sport kilpailulupa
No: TN/?/2021
Kilpailuluokat AL-Sport / Tasanopeuskilpailujen yleissääntöjen 2021 mukaan sekä NEZsääntöjen mukaisesti.
• Historic autot ikäkausi J2 tai aiempi (valmistettu ennen 1991)
• Modernit autot
Hangon Ajo 2021 Hangöloppet jatkaa AK:n/AL:n perinteitä 1920-luvulta, alkuperäinen
Hangon Ajo / Hangöloppet vuonna 1921 oli Suomen ensimmäinen autojen maantiekilpailu,
jonka viimeiset viisi kilpailua on järjestetty AL-Sport tasanopeusajona. Vuoden 2021 reitti
poikkeaa aikaisemmista, koska tänä vuonna ei käydä Hangossa. Kilpailu ajetaan
annetussa aikataulussa, sisältäen ennalta määriteltyjä jaksoja, joilla on
aikatarkastusasemia ja tasanopeusjaksoja, joilla aikataulussa pysymistä valvotaan
salaisissa pisteissä. Reitin varrella on lauantaina lounastauko. Vuoden 2021 reitin
kokonaismitta on n. 220 km, josta tasanopeusosuutta noin 60 %
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ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittautumislomake löytyy AL-Sport verkkosivulta
https://www.autoliitto.fi/lomake/tasanopeus-ilmoittauminen-regularity-entry
ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 15.8.2021 klo 23:59. Ilmoittautumisen voi tehdä
myös sähköpostilla osoitteeseen: juhatammisto@gmail.com
Ilmoittautumismaksu kaikissa luokissa on 150,00 € / autokunta.
Ilmoittautumismaksu AL-Helsinki tilille: IBAN: FI50 2059 1800 0169 45 BIC: NDEAFIHH,
viimeistään 15.8.2021 klo 23:59

KILPAILUN AIKATAULU
Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 15.8.2021 klo 23:59. Lista ilmoittautuneista
lähetetään sähköpostilla ilmoittajien sähköpostiosoitteeseen viimeistään tiistaina
17.8.2021.
Kilpailutoimisto 22.8.2021 klo 20:00 asti juhatammisto@gmail.com puh: 040 7530339
Kilpailutoimisto St1 Virkkala Hankoniementie 546 08700 Lohja avataan lauantaina
21.8.2021 klo 9:00 koko kilpailun ajaksi. Lähtöpaikka ja maali on sama.
Esikatsastus alkaa klo 9:00
Tiekirjat ja reittikartat jakoon klo 9:32 kilpailunumeroiden mukaisesti tunti ennen lähtöaikaa
Ensimmäinen kilpailija lähtee klo 10:32
Ensimmäinen kilpailija saapuu maaliin klo 16:30
Palkintojenjako klo 18:00

KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan näitä sääntöjä, mahdollisia lisämääräyksiä ja AL-Sport
Tasanopeuskilpailujen sääntöjä 2021.
Kilpailijoilta vaaditaan kilpailijalisenssi. Paikan päällä voi lunastaa 26,- € / hlö hintaisen
tutustumislisenssin.
Ajanseurantaan käytetään Garmin Glo -laitteita. Matkat on mitattu nelivetoisen auton
pyörästä. Reitin varrella on sekä miehitettyjä, että miehittämättömiä tarkastusasemia.
Mittarintarkastusmatka on osa kilpailureittiä. Mittarintarkastusmatkan jälkeen on pieni
tauko.
Tulokset julkaistaan virallisella ilmoitustaululla St1 Virkkala välittömästi niiden valmistuttua.
Tasanopeuskilpailuihin ilmoittautuneiden tietoja voidaan julkaista, ennen kilpailun alkua,
kilpailua ja sen mielenkiintoa tukevaa tarkoitusta varten järjestäjän ja AL-Sportin
julkaisuissa. Ilmoittautumalla kilpailuun osallistuja ymmärtää myös, että kilpailun

lopputulokset voidaan julkaista AL-Sportin julkaisuissa kilpailua ja sen mielenkiintoa
tukevaa tarkoitusta varten.

Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija antaa suostumuksensa sille, että häntä voidaan kuvata
kilpailussa ja kuvia tai videoita voidaan julkaista järjestäjän ja AL-Sportin julkaisuissa
(esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, YouTubessa ja painetussa lehdessä)
kilpailun mielenkiintoa järjestäjän ja AL-Sportin toimintaa tukevaa tarkoitusta varten.

Tervetuloa perinteiseen Hangon Ajoon!
Autoliiton Helsingin seudun osasto ry

