
SM

RALLI 
Mikkelin Kalevankangas

SÄÄNNÖT
Rallihuumassa  
mukana



 

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT  
 
SM RALLI MIKKELI 
25. – 27.08.2022 
Ralli SM, Juniorien SM, Suomi Cup, NEAFP 
Mikkelin Urheiluautoilijat ry, Mikkeli 
 
 
1. OHJELMA 

19.07.2022  
 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. 

14.08.2022  
klo 23.59 Ilmoittautumisaika päättyy.  

18.08.2022  
 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan Sportityssä kilpailun sähköisellä 

ilmoitustaululla (Salasana 22MikUA) sekä KITI-kisapalvelussa. 
18.08.2022  

klo 08.00 Ajanvaraus turvallisuustarkastukseen avautuu Slotti-varausjärjestelmässä.  
23.08.2022  

klo 20.00 Turvallisuustarkastukseen ilmoittautuminen Slotti-varausjärjestelmässä sulkeutuu. 
  

25.08.2022  Torstai 
klo 17.00 Kilpailutoimisto avataan, Saimaa Stadium, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 
klo 17.00 Vapaaehtoinen paperitarkastus alkaa sekä ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa 

kilpailutoimistossa. Koskee luokkia 1–8 sekä 14–22. 
klo 20.00 Vapaaehtoinen paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako päättyy. 

  
26.08.2022 Perjantai 

klo 06.00 Kilpailutoimisto avataan, Saimaa Stadium, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 
klo 06.00  Mediakeskus avataan, Saimaa Stadium, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 
klo 06.00 Paperitarkastus sekä ennakkotutustumismateriaalin jako jatkuu kilpailutoimistossa. Koskee 

luokkia 1–8 sekä 14–22. 
klo 07.00 Ennakkotutustuminen alkaa. 
klo 12.00 Huoltoalue avautuu. 
klo 20.00 Ennakkotutustuminen päättyy. 

klo 14–20 Vapaaehtoinen turvallisuustarkastus. Koskee ensisijaisesti SM-luokkia. Kuljetusliike 
Kanerva Oy:n halli, osoite Pankkotie 2, 50120 Mikkeli. 

klo 20.00 Paperitarkastus sekä ennakkotutustumismateriaalin jako päättyy. 
klo 21.00 Mediakeskus suljetaan. 
klo 21.00 Kilpailutoimisto suljetaan. 

  
27.08.2022 Lauantai 

klo 06.00 Kilpailutoimisto avataan, Saimaa Stadium, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 
klo 06.00 Paperitarkastus sekä ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa kilpailutoimistossa. Koskee 

luokkia 9–13 sekä 23–27. 
klo 8–12 Turvallisuustarkastus osoitteessa, Kuljetusliike Kanerva Oy, Pankkkotie 2, 50120 Mikkeli.  

klo 09.00 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, ja listaa täydennetään turvallisuustarkastuksen 
aikataulun puitteissa. Lista julkaistaan kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla 
Sportityssä (Salasana 22MikUA). 

klo 10.00 Kilpailun lähtö, Mikkelin satama, Laiturikatu 4, 50100 Mikkeli 
klo 12.50 Kilpailun 1. huoltotauko. Saimaa Stadium, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 

 klo 15.50 Kilpailun 2.huoltotauko. Saimaa Stadium, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 



 

 

   klo 20.10 Kilpailun maali, Mikkelin satama, Laiturikatu 4, 50100 Mikkeli 
klo 20.15 Tulosten julkaiseminen, aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa, joka niiltä osin on 

osa näitä sääntöjä. 
klo 20.45 Palkintojenjako, aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa, joka niiltä osin on osa 

näitä sääntöjä. 
klo 21.00 Mediakeskus suljetaan. 
klo 21.00 Kilpailutoimisto suljetaan. 

 
 
2. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 

Sportity -sovellus, 18.07.2022 – 30.09.2022, salasana 22MikUA. 
 

KILPAILUTOIMISTO LEHDISTÖKESKUS 
Paikka Saimaa Stadium Paikka Saimaa Stadium 
Osoite Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli Osoite Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli 
Puhelin +358409333751 Puhelin +358449589302 
Sähköposti sini.miettinen@smrallimikkeli.fi Sähköposti tarja.lipsanen@smrallimikkeli.fi 
Henkilö Sini Miettinen Henkilö Tarja Lipsanen 
Aukioloaika To 25.8. klo 17–20 

Pe 26.8. klo 6–21 
La 27.8. klo 6–21 

Aukioloaika To 25.8. klo 17-20 
Pe 26.8. klo 6–21 
La 27.8. klo 6–21 

 
 
3. JÄRJESTÄJÄ JA ORGANISAATIO 

27.08.2022 ajettavan SM RALLI MIKKELIN järjestäjä on Mikkelin Urheiluautoilijat ry. 
 

3.1 Tuomaristo ja AKK:n toimihenkilöt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Organisaatio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuomaristo nimi paikkakunta 
Puheenjohtaja Kettunen Asko Iisalmi 
Tuomarit Arminen Teemu Riihimäki 
 Paatola Erkki Kangasniemi 
Muut toimihenkilöt nimi  
AKK:n turvatarkkailija Kangas Pentti Kangasniemi 
AKK:n pääkatsastaja 
AKK:n pääkatsastaja RJSM 

Harju Jarmo 
Laine Harri 

Kotka 
Hyvinkää 

AKK:n pääkatsastajan 
assistentti 

Raatikainen Riikka Vesanto  

Toimitsijat nimi puhelinnumero sähköpostiosoite 
Kilpailunjohtaja Jääskeläinen Tomi +358443507000 tomi.jaaskelainen@smrallimikkeli.fi 
Reittijohtaja Jakonen Jari +358440846635 jari.jakonen@smrallimikkeli.fi 
Turvallisuusjohtaja Himanen Kimmo +358403596741 kimmo.himanen@essote.fi 
Kilpailusihteeri Miettinen Sini +358409333751 sini.miettinen@smrallimikkeli.fi 
Turvallisuuspäällikkö reitti Jukarainen Matti +358408261938 jukaraisenmasa@gmail.com 
Ratamestarit Reponen Katri 

Viljakainen Teemu 
+358405008988 
+358452060165 

katri.reponen@smrallimikkeli.fi 
teemu.viljakainen@smrallimikkeli.fi 

Tiedotuspäällikkö Lipsanen Tarja +358449589302 tarja.lipsanen@smrallimikkeli.fi 
Katsastuspäällikkö Korkka Hannu +358400655737 hannu.korkka@smrallimikkeli.fi 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö 
Kilpailijoiden yhdyshenkilö 

Simo Pärnänen 
Nina Suvanto 

+358440747120 
+358407610504 

simo.parnanen@gmail.com 
nina@vauhtipiste.fi 

Ympäristövastaava Karstunen Olli +358503095878 olli.karstunen@smrallimikkeli.fi 



 

 

4. YLEISKUVAUS 
Kilpailu järjestetään noudattaen voimassa olevia AKK:n sääntöjä, Rallin SM-sarjan ja Rallin Juniorien SM-
sarjan sääntöjä sekä näitä SM RALLI MIKKELIN sääntöjä, jotka AKK Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 
21/R/22. 

 
Kilpailun kokonaispituus on n. 375 km sisältäen 7 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on n. 106 km. 
 
Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Mikkelin, Juvan tai Puumalan Suomen tiekartan 
keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa evätään 
kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun.  
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) määräyksiä, jotka löytyvät osoitteesta 
suek.fi, sekä dopingia koskevaa lainsäädäntöä. 

 
 
5. KILPAILULUOKAT 
 

Luokka 1 SM1 Rally2 - FIA Rally2/R5 
- FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 
(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä 
ennen luokitellut autot) 

 

Luokka 2 SM2 Tuotanto 
4WD 

- N (2022 ja vanhemmat kv-luokituksen 
mukaiset) 
- FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot 
(VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös 
vanhentunein luokituksin) 
- Rally2 Kit 
- FIN N5 (RFEA:n N5 luokitustodistuksella ja 
AKK:n sääntökirjan määrittämillä muutoksilla) 
- N-Lite (AKK, Liite J) 

 

Luokka 3 SM3 Rally3 FIA Rally3 Luokassa sallitut polttoaineet 
Autourheilun Sääntökirjan Liite 
J:n art. 252.9 kansallisen 
lisäyksen mukaisesti 

Luokka 4 SM4 Rally4 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet 
luokitukset), Liite J art 260 2018 mukaiset autot 
- FIA Rally4, Liite J art 260 2022 mukaiset autot 
- FIA Rally5 

Luokassa SM4 (Rally 4) voi 
kilpailla 1-ohjaajana sen vuoden 
alusta, kun kuljettaja täyttää 17 
vuotta. 
Luokassa sallitut polttoaineet 
Autourheilun Sääntökirjan Liite 
J:n art. 252.9 kansallisen 
lisäyksen mukaisesti. 

Luokka 5 SM5 V1600 - V1600 (AKK, Liite J, Art. IX) Luokassa SM5 (V1600) voi 
kilpailla 1-ohjaajana sen vuoden 
alusta, kun kuljettaja täyttää 16 
vuotta. 
Luokassa sallitut polttoaineet 
Autourheilun Sääntökirjan Liite 
J:n art. 252.9 kansallisen 
lisäyksen mukaisesti. 
Molemmissa tapauksissa alle 
18-vuotiaiden 1-ohjaajien 
kohdalla noudatetaan RS, Art. 
7.5 ja 7.6 määräyksiä. 



 

 

Suomi Cup   
Luokka 6 SC1 R-Lite - FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 

(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä 
ennen luokitellut autot) 
- R-Lite 

 

Luokka 7 SC2 F-Ryhmä - Ryhmä F enintään 2550 cc 
- Ryhmä Pro F enintään 3050 cc 

 

Yleinen   
Luokka 8 - FIA Rally1 

- WRC 2011 ja uudemmat 
- RGT 

 

RSJM  (ennakkotutustuminen ei sallittu)  
Luokka 9 RSJM 1 -V1600  
Luokka 10 RSJM 2 - Ryhmä F ja Pro F enintään 1400 cc 

- FIA Rally5/R1 enintään 1600 cc 
 

Luokka 11 RSJM 3 - FIA Rally4/R2 enintään 1600 cc (myös 
kansainvälisesti vanhentuneet 
luokitukset) 
- Ryhmä F enintään 1850 cc 
- Ryhmä Pro F enintään 1650 cc 

 

Luokka 12 RSJM 4 - Ryhmä F yli 1850 cc 
- Ryhmä Pro F yli 1650 cc 
- FIA R3 ja R3T 

 

Luokka 13 Nuorten SM -V1600  
Yleinen ja Juniorit  (ennakkotutustuminen sallittu)  
Luokka 14 - 2WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, 

ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot. 
Autoa koskevat kansalliset 
(ASN) säännöt, ja muu 
dokumentaatio tulee toimittaa 
järjestäjälle englanninkielisenä, 
ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. 
Tarkoitettu autoille, joilla ei ole 
kansallista suomalaista 
luokitusta, mutta autolla on 
jonkin muun maan lajiliiton 
kansallinen luokitus. 

Luokka 15 - 4WD FIA:n alaisen lajiliiton (ASN) kansallisen, 
ralliin hyväksytyn säännön mukaiset autot. 

Autoa koskevat kansalliset 
(ASN) säännöt, ja muu 
dokumentaatio tulee toimittaa 
järjestäjälle englanninkielisenä, 
ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.  
Tarkoitettu autoille, joilla ei ole 
kansallista suomalaista 
luokitusta, mutta autolla on 
jonkin muun maan lajiliiton 
kansallinen luokitus. 

Seniorit, Yleinen ja Juniorit  (ennakkotutustuminen sallittu)  
Luokka 16 -R-lite  
Luokka 17 - Historic kaikki ikäkaudet 4WD (FIA:n Historic 

Technical Passport 
vaadittu) 

 



 

 

Luokka 18 - Historic kaikki ikäkaudet 2WD (FIA:n Historic 
Technical Passport 
vaadittu) 

 

Luokka 19 - Historic kaikki ikäkaudet 2WD ja 4WD 
(kansallinen Historic-passi 
vaadittu NRC-sääntöjen mukaan) 

 

Luokka 20 - 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin 
sääntöjen kohdan 16 mukaiset autot) 
- enintään 1600 cm3 

 

Luokka 21 - 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen 
kohdan 16 mukaiset autot) 
- Yli 1600 cm3 

 

Luokka 22 - 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen 
kohdan 16 mukaiset 
autot) 

 

Seniorit, Yleinen ja Juniorit  (ennakkotutustuminen ei sallittu)  
Luokka 23 - Historic kaikki ikäkaudet 4WD  
Luokka 24 - Historic kaikki ikäkaudet 2WD  
Luokka 25 - 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen 

kohdan 16 mukaiset autot) 
enintään 1600 cm3 

Luokka 26 - 2WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen 
kohdan 16 mukaiset autot) 

yli 1600 cm3 

Luokka 27 - 4WD (Autourheilun sääntökirja rallin sääntöjen 
kohdan 16 mukaiset autot) 

 

 
 
6. ILMOITTAUTUMINEN 

Jokaisen, joka haluaa osallistua SM RALLI MIKKELIIN pitää ilmoittautua KITI-järjestelmän välityksellä tai 
pyytää kilpailusihteeriltä sini.miettinen@smrallimikkeli.fi toissijaiset ilmoittautumisohjeet. 

 
Kilpailuun hyväksytään 180 sääntöjen mukaisesti ilmoittautunutta kilpailijaa.  

 
Kilpailijatietojen käyttäminen kilpailun järjestäjän toimesta: 
  
Kilpailija ilmoittautuessaan kilpailuun, hyväksyy antamiensa henkilötietojen käsittelyn kilpailun järjestäjän 
toimesta sekä määriteltyjen (nimi, seura jne.) henkilötietojen julkaisun osanottajaluettelossa, tulosluettelossa 
yms. kilpailun viestinnässä. 
 
6.1 PAPERITARKASTUS 
Kilpailuasiakirjojen tarkastus suoritetaan sähköisesti Sportity -sovelluksessa, sekä KITI:ssä julkaistavan 
sähköiseen lomakkeeseen vievän linkin kautta. 
 
Mikäli tietojen lähetys ei onnistu ko. linkki käyttäen, pyydä kilpailusihteeriltä sini.miettinen@smrallimikkeli.fi, 
+358409333751 toissijaiset lähetysohjeet. 
 

7. OSALLISTUMISMAKSUT 
 

 sarjaan rekisteröityneet ei sarjarekisteröintiä Muu kuin AKK:n 
lisenssi 

Luokat 1–5 750 € 850 € 850 € 
Luokat 6–7  650 € 650 € 
Luokat 8  650 € 650 € 
Luokat 9–13  360 € 360 € 

mailto:sini.miettinen@smrallimikkeli.fi


 

 

Luokat 14–15  400 € 400 € 
Luokat 16–22  330 € 330 € 
Luokat 23–27  330 € 330 € 

 
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 14.08.2022 klo 23.59 mennessä. 
Kilpailun ilmoittautuminen voidaan päättää ennen tätä määräaikaa, mikäli kohdan 6. mukainen 
enimmäiskilpailijamäärä on täynnä.  
 
Maksut pitää suorittaa Mikkelin Urheiluautoilijat tilille:   

Pankki Suur-Savon Osuuspankki 
IBAN FI13 5271 0420 2156 43 
BIC OKOYFIHH 

Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa. 
 
8. HUOLTAMINEN 

Kilpailussa käytetään keskitettyä huoltoparkkia, joka sijaitsee Saimaa Stadiumin alueella, osoitteessa 
Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli. 
 
Järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijaparille ja tiimien mestaruudesta ajaville SM ja RJSM-sarjasääntöjen 
mukaiset huoltoalueet. Mahdollisesta sähkön tarpeesta, erikoistoivomuksista ja yhteisistä huolloista tulee 
lähettää yksityiskohtainen kirjallinen anomus (alueen koko mainittava) 19.8.2022 klo 21.00 mennessä. 
sähköpostilla osoitteeseen jouni.hakkanen@gmail.com. Sen jälkeen järjestäjä perii 150 €/kilpailijapari 
mahdollisista muutoksista. Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin anomuksien epäämiseen. 
Huoltoautoja saa olla vain 1/kilpailuauto ja se merkitään huoltoon mentäessä järjestäjän antamalla 
numerotunnuksella. 
 
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-auton alla 
vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Jonkin näiden puuttuminen johtaa 
välittömään kilpailusta sulkemiseen kilpailunjohtajan päätöksellä. 
 
Kilpa-autojen alla on huoltoalueella oltava nesteitä läpäisemätön alusta. Kilpailijan huollossa on oltava yksi 
vähintään 6 kg:n käsisammutin, joka soveltuu nestepalojen sammuttamiseen, sekä öljynimeytysmatto. 
 
9.1 Rangaistus rikkomuksesta huoltoalueella: 
1. rikkomus 300 € 
2. rikkomus 800 € 
3. rikkomus kilpailusta sulkeminen kilpailunjohtajan päätöksellä 
 
Kilpailun huollot, 2 kpl, ovat flexi-huoltoja. Huoltotaukojen ajat ilmoitetaan kilpailun aikataulussa. 

 
9. RENKAAT 

Kilpailussa on sallittua käyttää 8 kpl renkaita. Sääntö koskee RalliSM ja Suomi-Cup luokkia. Renkaiden 
merkitseminen sekä tarkastukset tapahtuvat Ralli SM Sarjasääntöjen Art. 16.1 ja 16.4 mukaisesti. 
Myös rengaskoodilomake palautetaan omalla sähköisellä lomakkeella lauantaihin 27.08.2022 klo 12 mennessä.  

 
10. TANKKAAMINEN 

Tankkaaminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamilla, tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla ja 
tankkausalueilla. 
 
Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailijan on ilmoitettava KITI:ssä kohdassa Lisätiedot, mitä polttoaineita hän 
haluaa käyttää (lyijytön bensiini, E85 vai FIA Liite J:n mukainen) sekä se, mitä tankkaustapaa hän haluaa 
käyttää (asemalta mittarista vai tankkausalueella omista astioista). 
 
 



 

 

11. ENNAKKOTUTUSTUMINEN 
25.08.2022 klo 17.00 alkaen kilpailijat voivat noutaa kilpailutoimistosta ennakkotutustumismateriaalin.  

 
Järjestäjän antamat kaksi (2) ennakkotutustumisauton tunnusta pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja 
oikeaan takasivulasiin ja ne täytyy olla näkyvissä koko ennakkotutustumisajan.  

 
Ennakkotutustumisen aikana on kaikilla erikoiskokeilla voimassa 80 km/h nopeusrajoitus, ellei nopeutta 
liikennemerkein tai järjestäjän maastoon asettamin merkein ole määrätty tätäkin alhaisemmaksi. Ajotavan on 
oltava sellainen, ettei se vaaranna tai häiritse muuta liikennettä tai lähellä olevaa asutusta. Järjestäjä kieltää 
ajon erikoiskokeen ajosuuntaa vastaan. Järjestäjä suorittaa nopeus- ja ajotapavalvontaa 
ennakkotutustumisaikana. Myös poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja rankaisee liikennerikkomuksista 
tieliikennelain mukaisesti. 
 
Seurantalaitteet jaetaan ennakkotutustumismateriaalin jaon yhteydessä ja niiden on oltava käytössä myös 
ennakkotutustumisen aikana. Kilpailijan on varattava tutustumisautoonsa USB-virtalähde 
seurantalaitteistoa varten ja pidettävä laite kytkettynä koko tutustumisen ajan. Erikoiskokeisiin saa 
tutustua vain kahteen kertaan. Järjestäjä valvoo tutustumiskertojen määrää seurantalaitteen avulla. 
Kilpailija on velvollinen siirtämään seurantalaitteen ennakkotutustumisen jälkeen omaan kilpa-autoonsa 
järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. 
 
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden 
epäämisen uhalla. 

 
Ennakkotutustumisaika on perjantaina 26.08.22 klo 07–20.00. 
Erikoiskokeen 7 jälkeen on lossi, jonka tauot tulee huomioida aikataulutuksessa. 

 
11.1 Nopeusrikkomus ennakkotutustumisen aikana 
Ennakkotutustumisen aikana poliisin tai kilpailun järjestäjän nopeusvalvontalaitteella mittaamasta 
ylinopeudesta voi kilpailunjohtaja langettaa seuraavan rangaistuksen: 
1. rikkomus: Varoitus 
2. rikkomus: Sakko 90 euroa 
3. rikkomus: Sakko 200 euroa 
4. rikkomus: Lähtöoikeuden epääminen 
 
11.2 Nopeusrikkomus kilpailun aikana 
Kilpailun aikana siirtymäosuuksilla tai huoltoalueella poliisin tai kilpailun järjestäjän nopeusvalvontalaitteella 
mittaamasta ylinopeudesta voi kilpailunjohtaja langettaa seuraavan rangaistuksen: 
1. rikkomus: kirjallinen huomautus ja 90 € sakko. Mikäli rikkomus on yli 30 km/h, voi kilpailun johtaja sulkea 
kilpailijaparin kilpailusta. 
2. rikkomus: kilpailunjohtajan määrittämä rangaistus, joka voi olla enintään 500 € sakko tai kilpailusta 
sulkeminen. 
 
Sakot on maksettava kilpailutoimistoon 30 min ennen omaa lähtöaikaa, muuten lähtöoikeus evätään. 
 

12. KILPAILUNUMEROT JA MAINOSTAMINEN 
Kilpailussa käytettävät kilpailunumeropohjat ovat kooltaan 67 cm * 20 cm 
 
Kilpailunumeroissa järjestäjälle varatussa tilassa on Mikkelin Huoltotiimin mainos. 
Arvokilpailuiden tuulilasimainos ja muut mainokset SM-sarjasääntöjen mukaisesti. 
 
 
 
 

 



 

 

13. TURVALLISUUSTARKASTUS 
Turvallisuustarkastus järjestetään Kuljetusliike Kanerva Oy:n tiloissa, osoitteessa Pankkotie 2, 50100 Mikkeli, 
puh. 015 210 200.  
 
Vapaaehtoinen ensisijaisesti SM-luokille tarkoitettu turvallisuustarkastus on perjantaina 26.8.2022 klo 14–20. 
Lauantaina 27.08.2022 turvallisuustarkastus alkaa klo 08.00. 
 
Turvallisuustarkastuksen aikataulu ilmoitetaan kilpailijaohjeen julkaisemisen yhteydessä. Jokaisen kilpailijan 
tulee varata oma tarkastusaikansa kilpailijaohjeessa annettavien ohjeiden mukaisesti. 
 
Mikäli kilpailija haluaa vaihtaa katsastusaikansa varausjärjestelmän sulkeuduttua, kilpailunjärjestäjä pidättää 
tästä maksuna 50 €. Sama maksu peritään myös niistä autoista, jotka järjestäjä sijoittaa kilpailijan jätettyä ajan 
varaamatta tai mikäli kilpailija myöhästyy varaamastaan katsastusajankohdasta. 
 
Turvallisuustarkastus päättyy 10 minuuttia viimeisen kilpailunumeron tarkastuksen päättymisen jälkeen. 
 
Auton tekniikkaa koskeva vastalause, jonka kilpailija aikoo tehdä kanssakilpailijan autoa kohtaan kilpailun 
aikana, tulee tehdä aina puhelimitse järjestäjän tiekirjassa ilmoittamaan puhelinnumeroon, ennen vastalauseen 
kohteena olevan auton saapumista kilpailun maali-AT:lle. Tämän jälkeen tekniikan edustajat ottavat ko. auton 
valvontaansa. Kilpailun järjestäjä tulee todentaa vastalauseen tekijän henkilöllisyys. Jokainen kilpailun aikana 
auton tekniikkaa koskeva vastalause tulee tehdä kirjallisena viimeistään heti maali-AT:lle saavuttua. 
 
13.1 Sinetöinti 
Kilpailuun rekisteröitävät ja sinetöitävät varaosat tarkastetaan ja tarvittaessa sinetöidään perjantaina 
26.8 turvallisuustarkastuksen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet kilpailijaohjeessa, joka näiltä osin on osa näitä 
sääntöjä. 
 
13.2 Sinetöidyn osan vaihtaminen kilpailun aikana 
Kilpailijan on tehtävä ilmoitus puhelimitse. Yhteystiedot ilmoitetaan kilpailijaohjeessa. 
 
13.3 Tekninen tarkastus 
Loppukatsastuspaikka Etelä-Savon Auto, Hietakatu 5, 50100 MIKKELI. 

 
15. KILPAILIJAMATERIAALI  

Luokkien 1–8 ja 14–22 miehistöt saavat tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 kpl 
reittikarttoja joko torstaina 25.8.2022 klo 17–20 järjestettävän vapaaehtoisen paperitarkastuksen yhteydessä tai 
paperitarkastuksen yhteydessä perjantaina 26.8.2022 klo 6.00 alkaen kilpailutoimistosta (Saimaa Stadium, 
Raviradantie 22b 50100 Mikkeli). 
 
Luokkien 9–13 sekä 23–27 miehistöt saavat tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti ja 2 
kpl reittikarttoja paperitarkastuksen yhteydessä lauantaina 27.8.2022 klo 6.00 alkaen. 
 

16. LÄHTÖ 
Lähtöön oikeutettujen lista ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella sähköisellä ilmoitustaululla 
Sportity -sovelluksessa (Salasana 22MikUA). 
 
Kilpailijat saavat aikakorttinsa lauantaina 27.8.2022 klo 10.00 alkaen AT0. 
Lähtö tapahtuu lauantaina 27.8.2022 klo 10.00 alkaen Mikkelin Sataman alueelta osoitteesta Satamakatu 4 
50100 Mikkeli 1 minuutin välein. 

 
Kilpailijan tulee noudattaa järjestäjän määrittämää kilpailureittiä koko kilpailun ajan. Kilpailureitin noudattamatta 
jättäminen johtaa aina kilpailusta sulkemiseen. 
 
 



 

 

17. KOKOOMATAUOT 
Kilpailussa ei ole varsinaisia kokoomataukoja. Aikojen tiivistys tapahtuu flexi huoltojen yhteydessä. 

 
18. TULOKSET 

Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti kilpailun virallisella 
ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät viralliselta ilmoitustaululta, KITI-järjestelmästä sekä 
osoitteesta https://www.rallism.fi/content/fi/1/10092/Tulokset.html. 

 
19. PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 

Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 
 

Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille Mikkelin Satamassa ehdollisten tulosten perusteella. 
Palkintojenjakoaikataulu luokittain ilmoitetaan kilpailijaohjeessa.  

 
 
TERVETULOA 
 
Mikkelin Urheiluautoilijat ry 
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