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Tervetuloa Jyväskylän Suurajojen ja Autoliiton Jyväskylän osaston järjestämään tasanopeuskilpailuun, Jyväskylään.

Lauantaina 8.9.2021
klo 8.30
klo 8.35 alkaen

kilpailutoimisto avataan, ilmoittautuminen alkaa Laajavuori
katsastus Laajavuori

10:50
n.13:54
14:39

Lähtö nro 1 alkaen
1 Tauko nro 1 alkaen Shell Hirvaskangas. Tauko 45 min
Lähtö tauolta nro 1 alkaen

n. 16:32

1 kilpailija maalissa

n. 17:10
n. 17:25

Tulokset julkaistaan
Palkintojenjako

Tärkeimmät yhteystiedot
Mika Pylvänäinen

Kilpailunjohtaja

0500 546 861

Jukka Aromaa

Tuloslaskentapäällikkö

0400 229 729

Reittikuvaus
Kilpailun kokonaispituus on n.241 km. Kilpailussa on yksi tauko. Kilpailussa on reitin
varrelle tankkausmahdollisuus noin 100 km välein. Tankkauspaikat on merkitty tiekirjaan. Kilpailun reitti ilmoitetaan tiekirjalla sekä kartalla. Tiekirja on määräävä.
Kilpailijan on ajettava ilmoitettua reittiä järjestäjän laatiman aikataulun mukaan ja suoritettava reitille merkityt erikoiskokeet. Kilpailusuoritusta ja ajotapaa tarkkaillaan reitin varrella
olevissa julkisissa ja salaisissa tarkastuspisteissä.
Garmin GLO
Tarvittavat toimet ennen kilpailua
-

Tunnukset mirally.net-verkkosivulle ja ”ilmoittaudu”-kilpailuun
Testaa Glo:n bluetooth-yhteys käytettävän puhelimen kanssa

Toiminta kilpailupäivänä
-

Puhelimen ja Glo:n latauksen järjestäminen, erityisesti lauantaina
Back up-puhelimen toimintavalmius

Luokat
Historic

J2 tai aiempi (luokiteltu tai valmistettu ennen 1991)

Modernit autot

1991 ja sen jälkeen valmistetut autot

Tutustumis
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Mittarit:
Kaikki mekaaniset tai sähköiset matkan- ja ajanmittauslaitteet, taulukot ja laskimet
ovat sallittuja, myös GPS pohjaiset. Kaikenlaiset tietoliikenneyhteydet auton ulkopuolelle ovat kielletty paitsi hätätapauksissa ja kilpailun johdon mahdollisiin puheluihin vastaamista varten.
Tasatuloksen sattuessa voittaa vanhempi ajoneuvo.
Kilpailumateriaali
1. Tiekirja mittarintarkastusmatkasta.
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 kilpailijat tekevät merkinnät tarkastusasemilla käynneistä. Kilpailija itse ei saa tehdä aikakorttiin / -kortteihin muita 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 lauantaina 7.8.2021 klo 8:00 alkaen ilmoittautumisen yhteydessä kilpailunumerot, mainostarrat, katsastuslomake, mittarintarkastusmatka, tiekirja, aikakortti sekä reittikartta.
Samalla tarkistetaan ajokortti, kilpailijalisenssit sekä auton rekisteriote ja FIA passi. Kilpailijoiden lähtöväli on 2 (kaksi) minuuttia. Lähtöluettelon mukaisesti, julkaistu netissä.

Tulokset
Tulokset julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla lauantaina 7.8.2021 noin klo
17:10.
AL Cup pisteet Cup sääntöjen mukaan.

Palkinnot
Luokittain
Historic

3

Modern

1

Tutustumis
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Tervetuloa kilpailemaan perinteisiin Jyväskylän Suurajojen maisemiin!
Jyväskylän Suurajot ja AL Jyväskylä
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