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JÄRJESTÄJÄ
Jyväskylän Suurajot ry / AL-Jyväskylä järjestää Suurajot Regularity kilpailun, Jyväskylässä 7.8.2021. AL: n lupa n:o X / TN / 2021.

Sunnuntaina 1.8.2021

Ilmoittautumisaika päättyy klo 21.00.

Tiistaina 3.8.2021

Lähtöluettelo julkaistaan klo 21:00.

Lauantaina 7.8.2021
7:30
7:35
9:01
n. 12:50
n. 13:30
n. 17:00
n. 17:45
n. 18:15

kilpailutoimisto avataan, ilmoittautuminen alkaa Laajavuori
katsastus
Lähtö
Tauko
Lähtö tauolta
1 kilpailija maalissa
Tulokset julkaistaan
Palkintojenjako

Järjestelytoimikunta
Mika Pylvänäinen
Mika Pylvänäinen
Jyrki Taipale
Jukka Aromaa
Jarmo Zitting

kilpailunjohtaja
ratamestari
sihteeri
katsastuspäällikkö
tuloslaskentapäällikkö
tarkkailija

0500 546 861
0500 546 861

Kilpailutoimisto
Toimiston osoite on:

E-mail: tasanopeus@suurajot.fi
www.al-jyvaskyla.fi

Kilpailutoimisto ja kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsevat Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä kilpailun aikana.
http://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-laajavuori
Yleistä
Suurajot Regularity kilpailu on AL-Sport tasanopeus CUP osakilpailu, jossa noudatetaan
AL-Sport 2021 tasanopeuskilpailusääntöjä sekä järjestäjän myöhemmin mahdollisesti antamia lisämääräyksiä ja ohjeita.
Reittikuvaus
Kilpailun kokonaispituus on noin 250 km. Kilpailussa on yksi tauko. Kilpailussa on reitin
varrelle tankkausmahdollisuus. 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.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija hyväksyy antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailun järjestäjän toimesta sekä määriteltyjen (nimi, seura jne.) henkilötietojen julkaisun
osanottajaluettelossa, tulosluettelossa yms. kilpailun viestinnässä. Ja että minua voidaan
kuvata kilpailussa ja kuvia tai videoita voidaan julkaista AL-Sportin julkaisuissa (esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, YouTubessa ja painetussa lehdessä) kilpailun
mielenkiintoa ja AL-Sportin toimintaa tukevaa tarkoitusta varten.
Ilmoittautumislomake löytyy https://www.autoliitto.fi/lomake/tasanopeus-ilmoittauminenregularity-entry sivulta. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 1.8.2021 klo 21:00
mennessä. Kuitti maksusta pitää esittää viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupäivänä. Kuitissa on mainittava Regularity + 1-ohjaajan nimi.
Osanottomaksut ja vakuutukset
Osanottomaksu 140 € ja tutustumisluokka 70 € on maksettava viimeistään sunnuntaina
1.8.2021 järjestäjän pankkitilille, Jyväskylän Suurajot ry, FI68 5157 3720 0003 83. Tiedonannoissa on mainittava Regularity + 1- ohjaajan nimi.
Osanottomaksu palautetaan kokonaan mikäli:
❖ ilmoittautumista ei hyväksytä
❖ kilpailua ei järjestetä
❖ ilmoittautunut joudutaan karsimaan kilpailusta
Järjestäjän vastuuvakuutus sisältyy AL:n kilpailulupaan. Osanotto kilpailuun tapahtuu kunkin kilpailijan omalla vastuulla.
Luokat
Historic
Modernit autot
Tutustumisluokka

J2 tai aiempi (luokiteltu tai valmistettu ennen 1991)

Tasatuloksen sattuessa voittaa vanhempi ajoneuvo.
Historic-luokkaan osallistuvilla autoilla on oltava joku seuraavista asiakirjoista:
• FIA Historic Technical Passport
• FIA Historic Regularitys Car Pass
• Identity Card issued by an ASN
• FIVA Identity Card
Kilpailumateriaali
1. Kartta/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 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.
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Kilpailutoimistosta luovutetaan kilpailijalle lauantaina 7.8.2021 klo 7:30 ilmoittautumisen
yhteydessä kilpailunumerot, mainostarrat, katsastuslomake, mittarintarkastusmatka, tiekirja, aikakortti, reittikortti sekä reittikartta.
Samalla tarkistetaan ajokortti, kilpailijalisenssit sekä auton rekisteriote ja FIA passi. Kilpailijoiden lähtöväli on 2 (kaksi) minuuttia.
Tulokset
Tulokset julkaistaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla lauantaina 7.8.2021 noin klo
17:45.
AL Cup pisteet Cup sääntöjen mukaan.
Palkinnot
Palkintoja jaetaan vähintään yksi jokaisessa luokassa ja enintään kolme.

Tervetuloa kilpailemaan perinteisiin Jyväskylän Suurajojen maisemiin!

Jyväskylän Suurajot ja AL Jyväskylä

Tarkemmat tiedot Tasanopeus lajisäännöistä
https://www.autoliitto.fi/materiaalit-downloads
Ilmoittautuminen osoitteessa:
https://www.autoliitto.fi/lomake/tasanopeus-ilmoittauminen-regularity-entry
Kilpailuun ilmoittautuneet löydät osoitteessa:
https://www.autoliitto.fi/tasanopeus-kilpailuihin-ilmoittautuneet
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