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AL-Helsinki AUTOSLALOM KILPAILUN SÄÄNNÖT
Autoliiton Helsingin osasto ry. kutsuu autoilijoita osallistumaan autoslalom-kilpailuun
3.6.2018 klo 12.00. Kilpailu ajetaan Cup-kilpailuna Helsingin karting-radalla, Tattarisuontie
32, 00770 Helsinki. Kilpailussa noudatetaan AL-Sport Slalom Cup -sääntöjä

https://www.autoliitto.fi/tutustu-toimintaamme/al-sport/autoslalom
sekä järjestäjien antamia lisämääräyksiä. AL Sportin lupanumero 1 / ASL / 2018.

1 TUOMARISTO
Tarkkailija

Stefan Felin

2 KILPAILUN JOHTO
Johtaja
Ap.johtaja
Ratamestari
Turva & Ratatuomarit
Katsastus
Sihteeri
Ajanotto
Tulokset

Juha Tammisto
Petri Staack
Juha Nurminen
Krister Ahjonpalo
Juha Nurminen
Jaana Laulumaa
Kurt Sjödahl
Jaakko Riikonen

040-7043567

3 AUTOSLALOM
Autoslalom on nopeuskilpailu, joka järjestetään kestopäällystepinnalla erilaisten esteiden
(kumikartioiden) viitoittamaa reittiä ajaen. Kumikartioiden avulla merkitään ajettava reitti.
Kartioiden avulla saadaan aikaan pujottelua, portteja, kuja ym. kuvioita. Ajo on vain
eteenpäin ajamista. Radan tarkempi piirros ja selvitys jaetaan viimeistään ilmoittautumisen
yhteydessä kilpailupaikalla.
Kilpailupaikka: Helsingin karting-rata, Tattarisuontie 32, 00770 Helsinki

4 AUTO
Auton on oltava Suomessa rekisterissä ja katsastettu (katsastuskuntoinen). Jos auton
ohjaaja ei omista kilpailussa käyttämäänsä autoa, tulee hänellä olla asianmukaiset luvat.
Auton ei tarvitse olla luokiteltu: tavallinen perheauto käy. Renkaiden tulee olla
tieliikenteeseen hyväksyttyjä, ”slicksit” ovat kielletyt.
5 KULJETTAJA
Luokissa 1 - 5 kuljettajalla oltava voimassa oleva B-luokan ajokortti.
Kuljettajan on kilpailun aikana käytettävä vähintään kolmen pisteen turvavyötä ja
hyväksyttyä kypärää (esimerkiksi autourheilun sääntökirjan Liitteen XIII mukaista
kypärää tai Suomen Moottoriliiton (SML) urheilusäännöstön kohta 033.3.1 mukaista
kypärää tai E-hyväksynnän mukaista kypärää, joiden, numerosarjat alkavat 02:lla,
03:lla, 04:llä, 05:llä tai uudempi). Kypärä on oltava katsastuksessa mukana.

.
Kilpailulisenssin (tutustumislisenssin 25 €) saa lähtöpaikalla, jos kuljettaja ei omista
voimassa olevaa vuosilisenssiä.

6 AJO KILPAILUSSA, RANGAISTUKSET
Radalla on auto kerrallaan. Ajanotto on sähköinen käyttäen autoihin kiinnitettäviä
antureita.
Kartion siirtäminen pois paikaltaan
+ 2 sek./kartio
Kartion kiertäminen väärältä puolelta, portin
jättäminen väliin tai muu vastaava virhe erässä + 10 sek./virhe
Selvä tahallinen oikaisu
erän tulosta ei huomioida
Saa ulkopuolista apua ajon aikana
suljetaan kilpailusta
Nurmikolla käynti
hylkääminen erästä

7 AJO KILPAILUSSA, SIJOITUS
Kilpailussa ajetaan kaksi erää, joista parempi aika rangaistukset mukaan otettaessa on
lopputulos.

8 LUOKAT
Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3
Luokka 4
Luokka 5

Kilpa-autot ja sporttiset vakioautot: Tehopainosuhde alle 11 kg/kW
Tehokkaat ja muutetut vakioauto: Tehopainosuhde 11 kg/kW ja enemmän,
mutta alle 16 kg/kW
Vakioautot: Tehopainosuhde 16 kg/kW ja enemmän
Naiset: Auton tehopainosuhde vapaa
Harraste; punakilpiset autot ja muut. Harrastajaluokassa ei jaeta palkintoja
eikä lasketa Cup-pisteitä

Järjestäjä voi yhdistää luokkia, jos siihen ilmoittautuu kilpailijoita 5 tai vähemmän.

9 LÄHTÖTAPA/AJANOTTO
Seisova lähtö. Lähtömerkki annetaan lipulla. Kierroksen ajanotto alkaa ja päättyy
ajanottolinjalla lentävällä lähdöllä ja maaliintulolla, ajanotto tapahtuu autoon asennettavilla
transpondereilla. Auton on lähdettävä 5 sekunnin kuluessa lähtölipun heilahduksesta.

10 PALKINNOT
Luokissa 1 - 4 kolme parasta palkitaan sekä yleiskilpailun parhaat.

11 OSANOTTOMAKSU
Osanottomaksu on luokissa 1 - 4 50 € ja luokassa 5 25 €. Kilpailupaikalla jälkiilmoittautumisen lisämaksu on 10 €, paitsi luokassa 5 ei ole lisämaksua.
Ilmoittautumismaksu on suoritettava 28.5.2018 mennessä tilille: Autoliiton Helsingin
osasto IBAN: FI50 2059 1800 0169 45 BIC: NDEAFIHH
12 ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kilpailuun viimeistään 28.5.2018 osoitteessa:

https://www.autoliitto.fi/tutustu-toimintaamme/al-sport/autoslalom
Jälki-ilmoittautuneita otetaan mahdollisuuksien mukaan kilpailupaikalla.
Mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuu alle 20 kilpailijaa, kilpailu peruutetaan.
Tiedon voi 29.5.2018 alkaen tarkistaa netistä: www.autoliitto.fi > Paikallisosastot >
Helsinki

13 KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimisto: Autoliiton Helsingin osasto, puh. 040 8663803 Juha Tammisto
3.6.2018 kilpailutoimisto avataan klo. 10:00

14 VASTUU JA VAKUUTUKSET
Järjestäjä ei vastaa mistään vahingoista, joka saattaa koitua kilpailijalle itselleen tai hänen
ajoneuvolleen tai toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen. Kilpailija on vastuussa siitä,
että hän tuntee autoslalomin säännöt, tämän kilpailukutsun ja myöhemmin julkaistavien
lisämääräyksien määräykset ja noudattaa niitä. Järjestäjällä on oikeus siirtää, peruuttaa tai
keskeyttää kilpailu, mikäli olosuhteet niin vaativat.
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