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Tervetuloa kilpailemaan Jyväskylän Suurajot ry ja AL-Jyväskylä järjestämään Suurajot EcoRun kilpailuun, joka
ajetaan Jyväskylän ympäristössä.
Sunnuntaina 11.8.2019
klo 8.00
klo 8.05 alkaen
klo 8.10 alkaen

kilpailutoimisto avataan, ilmoittautuminen alkaa Laajavuori
katsastus Laajavuori
tankkaus 1 Teboil Palokka ja 2 Neste Kirri

klo 10:32

ensimmäinen kilpailija lähtee Laajavuori

klo 12:50

ensimmäinen kilpailija saapuu tauolle Shell Jämsä 40 min

n. klo 16:00

ensimmäinen kilpailija saapuu lopputankkaukseen 3 Teboil

n. klo 16:30

ensimmäinen kilpailija saapuu lopputankkaukseen 4 Neste Kirri

n. klo 16:30

ensimmäinen kilpailija saapuu maaliin Laajavuori

n. klo 17:30

tulokset julkaistaan virallisella ilmoitustaululla

n. klo 18:00

palkintojenjako

Järjestelytoimikunta
Juha Lamberg

Kilpailun johtaja

0400 541 777

Jarkko Ylitolonen

2 kilpailun johtaja

040 740 4674

Juha Kokko

Ratamestari

040 560 2715

Jarmo Zitting

Tarkkailija

Reittikuvaus
Kilpailun kokonaispituus on noin 300 km (BEV 240 km) ja kilpailussa on yksi taukoa. Kilpailun ilmoittautuminen, lähtö ja maali paikka on Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä. Kilpailun
reitti ilmoitetaan kartalla sekä tiekirjalla.
Kilpailijan on ajettava ilmoitettua reittiä järjestäjän laatiman aikataulun ja muiden vaatimusten mukaisesti.
Kilpailusuoritusta ja ajotapaa tarkkaillaan reitin varrella olevissa julkisissa ja salaisissa tarkastuspisteissä.
Kilpailumateriaali
1. Tiekirja mittarintarkastusmatkasta. Julkaistu jo netissä.
2. Kartta, josta ilmenevät kilpailun reitti ja julkiset tarkastusasemat.
3. Tiekirja, josta ilmenevät asemien välimatkat, suunnistamiseen tarvittavat reittimerkit ja tiekirjan tekohetkellä voimassa olleet nopeusrajoitukset.
4. Aikakortti, johon toimitsijat tekevät merkinnät tarkastusasemilla käynneistä. Kilpailija itse ei saa tehdä
aikakorttiin / -kortteihin omia merkintöjään, korjauksia tai muutoksia. Kortit on pidettävä mukana, koko
kilpailun ajan, ellei järjestäjä toisin määrää. Kortin hukkaaminen tai merkintöjen muuttaminen johtaa
kilpailusuorituksen hylkäämiseen.
5. Katsastuslomake.
Kilpailutoimistosta luovutetaan kilpailijalle sunnuntaina 11.8.2019 klo 8:00 ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailunumerot, mainostarrat, katsastuslomake, mittarintarkastusmatka, tiekirja, aikakortti sekä reittikartta.
Samalla tarkistetaan ajokortti, kilpailijalisenssit sekä auton rekisteriote. Kilpailijoiden lähtöväli on 2 (kaksi)
minuuttia. Lähtöluettelon mukaisesti, julkaistu netissä.
Tankkaukset
-

PHEV-luokan autoja ei ladata polttoainetankkauksen jälkeen. PHEV-autojen sähkönkulutukseksi tuloksiin lasketaan akuston nimelliskapasiteetti kuin se olisi käytetty kokonaan.
Molemmissa BEV-luokissa energian kulutus katsotaan autojen omista mittaristoista. Kilpailijapari vastaa itse autonsa täydestä latauksesta ennen kilpailun alkua. Akuja ladataan lähdön jälkeen noin puoli-
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-

tuntia.
Muissa luokissa B, D ja HEV normaali tankkauksilla.

Tulokset
Tulokset julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla sunnuntaina 11.8.2019 noin klo 17:30.
AL Cup pisteet Cup sääntöjen mukaan.
Palkittavat
Luokat

Petrol
Diesel
Hybrid (HEV)
Hybrid (PHEV)
Sähkö (BEV 1)
Sähkö (BEV 2)

1
1
1
1
1
1

Tervetuloa Jyväskylään
Tarkemmat tiedot EcoRunin lajisäännöistä
https://www.autoliitto.fi/tutustu-toimintaamme/al-sport/ecorun/ecorun-saannot
Kilpailuun ilmoittautuneet löydät osoitteessa:
https://www.autoliitto.fi/tutustu-toimintaamme/al-sport/ecorun/kilpailut/ecorun-kilpailuihin-ilmoittautuneet
Suurajot EcoRun
https://www.autoliitto.fi/paikallisosastot/jyvaskylan-osasto/suurajot-ecorun-1182019
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