
 

 

 



 

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT 

Kilpailun nimi  Isokyrö RATI ralli 

Päivämäärä  4.9.2021 

Kilpailun arvo  Kansallinen rallikilpailu, aluemestaruus osakilpailu alue 2. 

   

Kilpailun järjestäjä Pohjankyrön Urheiluautoilijat ry  

Paikkakunta  Isokyrö 

 

 

1. OHJELMA 

 

23.7.2021 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. 

  

24.8.2021  

klo 23.59 Ilmoittautumisaika päättyy.  

  

27.8.2021 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan Kiti-järjestelmässä, joka on osa 

näitä kilpailusääntöjä. 

  

4.9.2021  

klo 7.00 Kilpailutoimisto avataan osoitteessa: Kyrööntie 15  61500 Isokyrö 

klo 7.15  Paperitarkastus alkaa. Ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa (Ennakkotutustuttavat 

luokat) 

klo 7.20 Ennakkotutustuminen alkaa 

klo 10.00 Paperitarkastus, materiaalin jako alkaa (Ei-ennakkotutustuttavat luokat) 

klo 12.00 Ennakkotutustuminen päättyy 

klo 12.45   Turvallisuus tarkastus lähtöalueella 15 min ennen omaa lähtöaikaa 

klo 13.01 Kilpailun lähtö Rakennus ja Autotarvike Rati Oy:n  piha-alue 

n. klo 14.00 Huolto/ kokoomatauko 40 min 

n. klo 15.50 Kilpailun maali Ennakkovapaa 

n. klo 17.00 Ehdollisten tulosten julkaiseminen (Aikataulu ilmoitetaan luokittain kilpailijaohjeessa) 

n. klo 17.30 Palkintojenjako 

 

2. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU ja KILPAILUTOIMISTO  

 

4.9.2021 klo 7.00 – Kilpailun päättymiseen 

Isonkyrön keskuskoulu, Kyrööntie 15, 61500 Isokyrö 

Sähköinen ilmoitustaulu 

 

Kilpailutoimiston yhteystiedot 

 

Erkki Hemminki, 050-5287278, erkki.hemminki@netikka.fi   

Kilpailupäivänä Eija Killinen 050-3027740 

 

LEHDISTÖKESKUS 

 

4.9.2021 klo 9.00 –  Kilpailun päättymiseen   

Isonkyrön keskuskoulu, Kyrööntie 15, 61500 Isokyrö 

 

Lehdistökeskuksen yhteystiedot 

 

Kilpailupäivänä Henna Niemi 050-4346553 
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3. JÄRJESTÄJÄ 

 

4.9.2021 ajettavan Isokyrö Rati Rallin järjestäjä on Pohjankyrön urheiluautoilijat ry 

 

Kilpailu järjestetään noudattaen Isokyrö RATI rallin sääntöjä,  jotka AKK-Motorsport on hyväksynyt 

lupanumerolla  24/R/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. YLEISKUVAUS 

 

Kilpailun kokonaispituus on n. 96  km sisältäen 4 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on n.36 km. 

 

Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Isonkyrön tai Vaasan alueella Suomen tiekartan 

keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa, evätään 

kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun. Luokkien 1-9  kilpailijoiden sallitaan tutustua reittiin 4.9.2021 erillisen 

ennakkotutustumisaikataulun puitteissa, joka ilmoitetaan kilpailija ohjeessa. 

 

Reitillä kääntymismerkkeinä käytetään perinteisiä kulmamerkkejä. 

 

5. KILPAILULUOKAT 

 
Ennakkotutustuttavat 

 
Yleinen ja juniorit yhdessä 

 
Luokka 1 V1600 enintään 1600cm3 

Luokka 2 FIA R1 ja Ryhmä N/A FIN R enintään 1400cm3 

Luokka 3 - N (2021 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) 

- FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös 
vanhentunein luokituksin) R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut)  

- FIN N 4WD (sisältää N- ja R4- luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös 

vanhentunein luokituksin)  

- Rally2 Kit  

- FIN N5 (RFEA:n luokitustodistuksella ja AKK:n sääntökirjan määrittämillä muutoksilla  
- N-Lite (AKK, Liite J) - FIA Rally2/R5 

- Super 2000 Rally 

- FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä 

ennen luokitellut autot)v- WRC 2011 ja uudemmat 

- RGT 
- FIA Rally3 

- R-lite 

- FIN R 

Luokassa sallitut 

polttoaineet: 
Autourheilu 

sääntökirjan liite 

J:n art. 252.9 

kansallisen 

lisäyksen 
mukaisesti 

Muut toimihenkilöt nimi  

AKK:n kilpailija- 

konsultti 

Martti Liukkonen    Hankasalmi         

   

Toimitsijat nimi puhelinnumero sähköpostiosoite 

Kilpailunjohtaja Erkki Hemminki 050-5287278 erkki.hemminki@netikka.fi 

Reittijohtaja Asko Syrjälä 050-5854764 askosyrjala@netikka.fi 

Turvallisuusjohtaja Teemu Mäkinen 0400-523030 teemumakinen986@gmail.com 

Kilpailunsihteeri Eija Killinen 050-3027740 eija.killinen@netikka.fi  

Turvallisuuspäällikkö Jussi-Pekka Tiilikka 040-7388740 tiilikkajp@gmail.com 

Ratamestarit Petri Repo 0400-484815 petri.repo@netikka.fi 

Apulaisratamestari Eetu-Pekka Hellsten 040-8698812 eetu.hellsten@gmail.com 

Tuloslaskentapäällikkö Antti Sorri 040-8371155  

Tiedotuspäällikkö Antti Lahtinen 040-8612730  crazyantti@gmail.com 

Katsastuspäällikkö Lasse Kujanpää 046-5232478  

Kilpailijoiden 

yhdyshenkilö 

Harri Hautala 0400-667296  

Viestipäällikkö Esa Kaistila 044-5610511  

Viestipäällikkö Jussi Niemi 050-3284509  
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Luokka 4 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art 260 2018 mukaiset 

autot 

- FIA Rally4, Liite J art 260 2021 mukaiset autot 

- FIA Rally5 

Enintään 

2000cm3 

Luokassa sallitut 

polttoaineet: 

Autourheilu 
sääntökirjan liite 

J:n art. 252.9 

kansallisen 

lisäyksen 

mukaisesti 

Luokka 5 Nuoret V1600 enintään 1600cm3 

Luokka 6 - Ryhmä N enintään 2000 cm3 
- FIA R3 

- FIN R enintään 2550 cm3 

- F enintään 3050 cm3 

  

Luokka 7 Historic kaikki ikäkaudet enintään 1300cm3 

Luokka 8 Historic kaikki ikäkaudet enintään 1600cm3 

Luokka 9 Historic kaikki ikäkaudet yli 1600cm3 

 

 

Ei ennakkotutustuttavat 

  
 

Yleinen ja juniorit yhdessä 
 

Luokka 10 V1600 enintään 1600cm3 

Luokka 11 FIA R1 ja Ryhmä N/A FIN R enintään 1400cm3 

Luokka 12 - N (2021 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset) 

- FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös 

vanhentunein luokituksin) R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut)  

- FIN N 4WD (sisältää N- ja R4- luokitellut autot (VR4) kansallisilla erivapauksilla ja myös 

vanhentunein luokituksin)  
- Rally2 Kit  

- FIN N5 (RFEA:n luokitustodistuksella ja AKK:n sääntökirjan määrittämillä muutoksilla  

- N-Lite (AKK, Liite J) - FIA Rally2/R5 

- Super 2000 Rally 

- FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000 (vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä 
ennen luokitellut autot)v- WRC 2011 ja uudemmat 

- RGT 

- FIA Rally3 

- R-lite 

- FIN R 

Luokassa sallitut 

polttoaineet: 

Autourheilu 

sääntökirjan liite 

J:n art. 252.9 
kansallisen 

lisäyksen 

mukaisesti 

Luokka 13 - R1 ja R2 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Liite J art 260 2018 mukaiset 

autot 

- FIA Rally4, Liite J art 260 2021 mukaiset autot 
- FIA Rally5 

Enintään 

2000cm3 

Luokassa sallitut 
polttoaineet: 

Autourheilu 

sääntökirjan liite 

J:n art. 252.9 

kansallisen 
lisäyksen 

mukaisesti 

Luokka 14 Ryhmä F / Fin-R enintään 

3050cm3/2550 

cm3 

Luokka 15 Nuoret V1600 enintään 1600cm3 

Luokka 16 Historic kaikki ikäkaudet enintään 1300cm3 

Luokka 17 Historic kaikki ikäkaudet enintään 1600cm3 

Luokka 18 Historic kaikki ikäkaudet yli 1600cm3 

 

 

6. ILMOITTAUTUMINEN 

 

Jokaisen, joka haluaa osallistua Isokyrö Ralliin, pitää ilmoittautua KITI-järjestelmän välityksellä tai pyytää 

kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet. 

 

Kilpailuun hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 150 sääntöjen mukaisesti ilmoittautunutta kilpailijaa. 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 



 

 

Toisella miehistön jäsenellä tulee olla voimassa oleva kilpailijalisenssi, tutustumislisenssillä ilmoittautuvat 

käyttävät toissijaista tapaa. 

 

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. 

 

Luokissa vaaditaan vähintään kolme (3) lähtijää. Mikäli ilmoittautuneiden määrä on pienempi, voidaan kyseisen 

luokan kilpailijat yhdistää toiseen luokkaan. 

 

7. OSALLISTUMISMAKSUT 

 

Osallistumismaksut ovat seuraavat:  

Ennakkotutustuttavat  350 € 

Ei ennakkotutustuttavat 300 € 

  

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 24.08.2021 ja kello 23.59 

 

Maksut pitää suorittaa Pohjankyrön urheiluautoilijat ry:n tilille:  

IBAN FI26 4727 1020 0144 05 

BIC POPFFI22 

 

Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa. 
Mikäli I-ohjaaja osallistuu kilpailuun tutustumislisenssillä, viitenumerona käytetään II-ohjaajan 

lisenssinumeroa. 

 

8. HUOLTAMINEN 

 

Huoltaminen on sallittu vain tiekirjaan merkityllä paikalla   

 

  Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen sammutin sekä öljynimeytysmatto käyttövalmiina Huolto ja kilpa-

auton alla vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite huoltotoimenpiteiden aikana. 

Jonkin näiden puuttuminen johtaa välittömään kilpailunjohtajan päätökseen kilpailusta sulkemiseen. 

 

9. TANKKAAMINEN 

 

Tankkaaminen kilpailun aikana on sallittu vain tiekirjaan merkityllä, reitillä olevalla kylmäaseman 

jakelulaitteista tai järjestäjän osoittamalla tankkausalueella. Muualla tankkaaminen kilpailun aikana on kielletty. 

E85 ja racing-bensiiniä käyttävät sekä 2-tahtiset autot saavat tankata järjestäjän osoittamalla tankkauspaikalla 

omista kanistereistaan avustajaa käyttäen. 

Mikäli sääntörikkomuksia tankkaamisen osalta havaitaan, johtaa se välittömään kilpailusta sulkemiseen. 

 

10. ENNAKKOTUTUSTUMINEN 

 

4.9.2021.  klo: 7.15  alkaen kilpailijat voivat noutaa kilpailutoimistosta tutustumismateriaalin, materiaalin jako 

päättyy klo 9.00. Kuitatessaan materiaalin vastaanotetuksi kilpailijan pitää antaa järjestäjälle tiedot 

tutustumisautostaan ja puhelinnumeronsa, sekä todistaa henkilöllisyytensä. 

 

Järjestäjän antamat kaksi (2) tutustumisauton tunnusta pitää kiinnittää tuulilasiin keskelle ylös ja oikeaan 

takasivulasiin ja ne täytyy olla näkyvissä koko tutustumisajan.  

 

Reittiin tutustumisen 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 tutustumisaikana. Myös 

poliisi suorittaa valvontaa reitillä ja rankaisee liikennerikkomuksista tieliikennelain mukaisesti. 

 



 

 

Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden 

epäämisen uhalla 

 

Ennakkotutustumisaika alkaa 4.9.2021. klo: 7.20 ja päättyy 4.9.2021 klo 12.00. Ajokertojen määrää ei ole 

rajoitettu. 

 

Reittiin tutustuminen on sallittu seuraavin rajoituksin: Ennakkotutustuminen on sallittu vain luokkien 1-9 

kilpailijoille. 

 

11. MAINOSTAMINEN 

 

Kilpailunumeroiden mainokset Tiiko Oy ja Tolkin Kauppahalli. 

 

12. KILPAILUN KULKU 

 

Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella sähköisellä  

ilmoitustaululla. 

 

Kilpailijat saavat aikakorttinsa aikaisintaan tuntia ennen omaa lähtöaikaa kilpailutoimistosta (Isonkyrön 

Koulukeskus). Lähtö tapahtuu klo 13.01 Rakennus ja Autotarvike Rati Oy:n piha-alueelta 1 minuutin välein. 

Kilpailijan tulee saapua lähtöalueelle 15 min ennen omaa lähtöaikaa ajovarusteisiin pukeutuneena. 

 

Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, kilpailunjohtajan 

päätöksellä. 

 
SAAPUMINEN AIKATARKASTUSASEMALLE 

 

Myöhästyminen kahden AT aseman välillä ihannelähtöajasta 0–9,59: minuuttia: EI AIKASAKKOA 

Myöhästyminen koko kilpailussa 0–14,59 minuuttia: EI AIKASAKKOA  

 

Yli 10 minuutin myöhästyminen kahden aikatarkastusaseman välillä tai yhteensä yli 15 minuutin 

myöhästyminen koko kilpailun aikana johtaa kilpailusta sulkemiseen, paitsi jos myöhästyminen johtuu 

kilpailunjärjestäjän toimenpiteistä 

 

13. KILPAILIJAMATERIAALI  

 

Kilpailijat luokissa 1-9 saavat tiekirjan ja 2 kpl reittikarttoja lauantaina 4.9. 2021 klo 7.15 alkaen ja aikakortin 

tuntia ennen omaa ihannelähtöaikaa kilpailutoimistosta. Luokat 10-18 saavat aikakortin sekä 2 kpl reittikarttoja 

tuntia ennen omaa ihannelähtöaikaa kilpailutoimistosta (Isonkyrön keskuskoulu). Reitin varrella on 

kokoomatauko.  

 

14. TURVALLISUUSTARKASTUS 

 

Turvallisuustarkastus suoritetaan 15 min ennen omaa ihannelähtöaikaa lähtöalueella. Tarkemmat ohjeet 

kilpailijaohjeessa. 

 

15. TULOKSET 

 

Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti kilpailun virallisella 

ilmoitustaululla ja lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI järjestelmästä. 

Tuloksia vastaan tulee vastalause tehdä 15 minuutin kuluessa ehdollisten tulosten julkaisemisesta 

 

16. PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 

 

Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 

Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille maalin tullessa, ehdollisten virallisten tulosten perusteella. Mikäli 

palkittuihin tulee muutoksia virallisissa tuloksissa, on kilpailija velvollinen palauttamaan saamansa palkinnot.  

 

 

TERVETULOA 


