
                                                                                                                                     
 

 
 

 
KILPAILUN SÄÄNNÖT   
Autoklinikka-ralli 
05.09.2020 
Kansallinen 
Kouvolan Seudun Autourheilijat ry                                                               
Kouvola 

 
1.  OHJELMA 

14.07.2020 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. 
26.8.2020  
klo 21:00 Ilmoittautumisaika päättyy.  

27.8.2020 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI-kisapalvelussa ja www.okautoralli.fi  
3.9.2020  
klo 15 – 

20:00 
Vapaaehtoinen kilpailupapereiden tarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako alkaa, luokat 20-24 
Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvola, Hovioikeudenkatu 2 45100 Kouvola. 

4.9.2020  
klo 07:00 Kilpailutoimisto avataan, Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola. 
klo 07:00 Kilpailupapereiden tarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako jatkuu; luokat 20-24.   

Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola. 
klo 08:00 Ennakkotutustuminen alkaa paitsi EK 4;  luokat 20-24. 

klo 15.00 –
18:00  

Ennakkotutustuminen EK 4; luokat 20-24. 

klo 16 – 
20:00 

Lehdistökeskus auki, Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola. 

klo 18:00 Ennakkotutustuminen päättyy; luokat 20-24. 
klo 17 – 

22:00 
Shakedown, kts. kilpailijaohje.  

klo 22:00   Kilpailutoimisto suljetaan. 
5.9.2020    
klo 08:00  Kilpailutoimisto avataan Original Sokos hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola 
klo 09:00 Luokat 25-29; Ilmoittautuminen ja kilpailumateriaalin jako alkaa huoltoparkissa  Ravitallinkuja, 45160 Kouvola 
klo 09:30 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan virtuaalisella ilmoitustaululla, os. www.okautoralli.fi  

ja täydennetään 30 min välein. 
klo 10:01 Lähtö / Ravitallinkuja, 45160  Kouvola. 

Autoklinikka-ralli / Luokka 20 ensimmäisen kilpailijan arvioitu lähtöaika n. klo 11.30. SM O.K. Autorallin 
kilpailijoiden jölkeen.  Kts. kilpailijaohje.  

klo 13:08 Kokoomatauko max 23 min/huolto 33 min, huoltoparkki Ravitallinkuja, 45160 Kouvola. 
klo 17:00 Kilpailun maali, Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola. 

 Tulosten julkaiseminen, aikataulut ilmoitetaan kilpailijaohjeessa. 
 Palkintojenjako, aikataulut ilmoitetaan kilpailijaohjeessa. 

klo 20:00 Kilpailutoimisto suljetaan. 
 

2. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 
Sijaitsee osoitteessa www.okautoralli.fi  
 

KILPAILUTOIMISTO LEHDISTÖKESKUS  
Paikka Original Sokos hotelli Vaakuna Paikka Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvola 
Osoite Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola Osoite Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola 
Puhelin 0400 431 413 Puhelin 0400 982 972 
Sähköposti anne.ristola@okautoralli.fi Sähköposti leena.tammilehto@okautoralli.fi  
Henkilö Anne Ristola Henkilö Leena Tammilehto 
Aukioloaika To 3.9.2020 klo 15:00 – 20:00 Vaakuna 

Pe 4.9.2020 klo 07:00 – 22:00 Vaakuna 
La 5.9.2020 klo 07:00 – 20:00 Vaakuna 

Aukioloaika Pe 4.9.2020 klo 16:00 – 20:00, Vaakuna 
La 5.9.2020 klo 10:00 – 16:00, 
Ravitallinkuja, Kvla 
La 5.9..2020 klo 16:30 – 20:00, Vaakuna 

 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

 
 

 
3. JÄRJESTÄJÄ 
 
05.09.2020 ajettavan Autoklinikka-rallin järjestäjä on Kouvolan Seudun Autourheilijat ry. 
Kilpailu järjestetään noudattaen voimassaolevia AKK:n sääntöjä sekä näitä Autoklinikka-rallin sääntöjä, jotka AKK Motorsport on hyväksynyt 
lupanumerolla 37/R/20. 
 
1.2. Toimihenkilöt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. YLEISKUVAUS 
Kilpailun kokonaispituus on 195,93 km sisältäen 5 erikoiskoetta joiden yhteispituus on 64,14 km.  
Kilpailijat ajavat SM O.K. Auto-rallin erikoiskokeet 1 – 5. 
 
Jos kilpailija tai joku tämän lukuun toimiva tavataan reitillä Luumäen, Savitaipaleen kuntien ja Kouvolan kaupungin Suomen tiekartan keltaisilla, 
harmailla, mustilla tai karttaan merkitsemättömillä teillä ennen ko. kilpailijan lähtöaikaa, pois lukien luokkien 20-24 kilpailusääntöjen kohdan 10 
mukainen ennakkotutustumisaika, evätään kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun. 
 
4.1 Kilpa-auto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 nimi paikkakunta 
Kilpailukonsultti Martti Päivinen Rasivaara 

Toimitsijat nimi puhelinnumero sähköpostiosoite 
Kilpailunjohtaja Sanna Pelkonen 0400 859 347 sanna.pelkonen1@gmail.com 
Reittijohtaja Markus Tankka 050 599 3228 markus.tankka@okautoralli.fi  
Turvallisuusjohtaja Jarmo Tammilehto 040 545 3925  jarmo.tammilehto@pp1.inet.fi 
Kilpailusihteerit Anne Ristola 

Arja Kaukinen 
0400 431 413 
0440 562 704 

anne.ristola@okautoralli.fi 
 

Turvallisuuspäälliköt 
 
 

Pasi Winberg 
Mikko Lahikainen 
Matti Jukarainen 

0400 810 550  

Viestipäällikkö Artur Tynys 050 548 8594  
Ratamestarit Jani Haikonen 

Mikko Selkee 
0400 553821 
040 526 7019 

 

Tiedotuspäällikkö Leena Tammilehto 0400 982 972 leena.tammilehto@okautoralli.fi  
Katsastuspäällikkö Petri Rautio 0400 787 967 petrirt5@gmail.com  
Kilpailijoiden 
yhdyshenkilöt 

Marko Ruponen 040 580 6260 markoilari.ruponen@gmail.com 

Yleinen, Juniorit ja Seniorit  
(ennakkotutustuvat luokat 

Luokassa hyväksytyt autot Muut rajoitukset 

Luokka 20 Historic ikäkaudet E-I, kuutiotilavuus 
vapaa 

 

Luokka 21 Historic ikäkäudet J1 ja J2, 
kuutiotilavuus vapaa 
 

 

Luokka 22 2WD, kuutiotilavuus enintään  1600 
cc 

Liite J:n ja Rallin Sääntöjen mukaiset 
autot 

Luokka 23 2WD, kuutiotilavuus yli 1600 cc Liite J:n ja Rallin Sääntöjen mukaiset 
autot 

Luokka 24 4 WD kuutiotilavuus vapaa Liite J:n ja Rallin Sääntöjen mukaiset 
autot 



                                                                                                                                     
 

 
 

 
 
 

Yleinen, Juniorit ja Seniorit  
(ei ennakkotutustuvat luokat) 

 

  

Luokka 25 Historic; ikäkaudet E-I, kuutiotilavuus 
vapaa 
 

 

Luokka 26  Historic ikäkäudet J1 ja J2, 
kuutiotilavuus vapaa 
 

 

Luokka 27 2WD, kuutiotilavuus enintään 1600 cc 
 

Liite J:n ja Rallin Sääntöjen mukaiset 
autot 

Luokka 28 2WD, kuutiotilavuus yli 1600 cc 
 

Liite J:n ja Rallin Sääntöjen mukaiset 
autot 

Luokka 29 4WD, kuutiotilavuus vapaa 
 

Liite J:n ja Rallin Sääntöjen mukaiset 
autot 

 
5.1 Kilpailu on kansallinen kilpailu.  
 
6. ILMOITTAUTUMINEN 
Jokaisen, joka haluaa osallistua Autoklinikka-ralliin pitää ilmoittautua KITI- järjestelmän kautta tai pyytää kilpailusihteeriltä 
anne.ristola@okautoralli.fi toissijaiset ilmoittautumisohjeet. 
 
Toisella miehistön jäsenellä voi olla tutustumislisenssi. Tässä tapauksessa toisella miehistön jäsenellä tulee olla voimassa oleva kansainvälinen 
tai kansallinen kilpailijalisenssi sekä suoritettu rallin junioritutkinto. Molempien ohjaajien tulee olla täyttänyt 18-vuotta. Tutustumislisenssillä 
kilpailevan tulee palauttaa lomake täytettynä ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeeseen merkataan tutustumislisenssillä osallistuvien tiedot, 
jotka lisenssin ostaja nimikirjoituksellaan kuittaa.  
 
7. OSALLISTUMISMAKSUT 
Osallistumismaksut   Luokat 20-24  220 € 

Luokat 25-29  190 € 
    
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 26.8.2020 klo 21:00. 
 
Maksut pitää suorittaa järjestäjän tilille:  Kouvolan Seudun Autourheilijat ry/SM O.K. Auto-ralli 
   575001 – 2158523 
   IBAN: FI9657500120158523 
   SWIFT: OKOYFIHH 
Viitenumerona on käytettävä I-ohjaajan lisenssinumeroa.  
 
8. HUOLTAMINEN 
Kilpailussa käytetään keskitettyä huoltoparkkia, joka sijaitsee osoitteessa Ravitallinkuja, 45160  Kouvola. Huolto on sallittu ainoastaan tällä 
huoltoalueella. Huoltoparkissa käydään lauantaina yhden kerran. Huollon pituus on 33 min. Järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijaparille 6 x 8 metrin 
kokoiset huoltoalueet. Erikoistoivomuksista ja yhteisistä huolloista tulee lähettää yksityiskohtainen kirjallinen anomus (alueen koko mainittava) 
järjestäjälle 24.8.2020 klo 21:00 mennessä, sähköpostilla servicepark@okautoralli.fi. Sen jälkeen järjestäjä perii 150 euroa/kilpailijapari 
mahdollisista muutoksista. Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin anomuksien epäämisiin.  
Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen tarkistettu 6 kg sammutin (tarkistus pitää olla voimassa, max. 1 vuosi), joka soveltuu nestepalojen 
sammutukseen, öljynimeytysmatto käyttövalmiina ja kilpa-autojen alla nesteitä läpäisemätön suojamatto huoltotoimenpiteiden aikana. 
 
Rangaistukset rikkomuksista huoltoalueella: 

1. rikkomus   300 € 
2. rikkomus   600 € 
3. rikkomus   kilpailusta sulkeminen kilpailunjohtajan päätöksellä 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                     
 

 
 

 
9. TANKKAAMINEN 
Tankkaaminen on sallittu tiekirjaan merkityillä huoltoasemilla ja erikseen tiekirjassa ilmoitetuilla tankkaus-alueilla. Kts. kilpailijaohje. 
 
 
10. ENNAKKOTUTUSTUMINEN luokat 20-24. 
 
Ennakkotutustumisaika on perjantaina 4.9.2020 klo 08:00 – 18:00, paitsi EK 4 jonka ennakkotutustumisaika on pe 4.9.2020 klo 15:00 – 18:00. 
Tarkempi aikataulu ilmenee kilpailijaohjeesta ja ennakkotutustumismateriaalista.  
Luokat 20-24, kilpailijat voivat noutaa ennakkotutustumis- ja kilpailumateriaalin vaihtoehtoisesti joko torstaina 3.9.2020 klo 15:00 – 20:00 tai 
perjantaina 4.9.2020 klo 07:00 alkaen kilpailutoimistossa Original Sokos hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2 Kouvola. Molempien ohjaajien on 
oltava henkilökohtaisesti paikalla ja todistettava henkilöllisyytensä.  
Kuitatessaan materiaalin vastaanotetuksi kilpailijan tulee antaa järjestäjälle tiedot tutustumisautostaan ja puhelinnumeronsa sekä huollon 
yhteystiedot.  
Järjestäjä antaa kaksi (2) tutustumisauton tunnusta, joista toinen tulee kiinnittää tutustumisauton tuulilasiin keskelle ylös ja toinen oikeaan 
takasivulasiin. Tunnusten 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.  
 
Ennakkotutustumisen aikana poliisin tai kilpailun järjestäjän nopeusvalvontalaitteella mittaamasta ylinopeudesta voi kilpailunjohtaja langettaa 
seuraavan rangaistuksen:  

1. rikkomus: Varoitus 
2. rikkomus: 90 € sakko 
3. rikkomus: 200 € sakko 
4. rikkomus: lähtöoikeuden epääminen 

 
Kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa rikkomuksista kilpailijalle välittömästi rikkeen tapahduttua. Sakot on maksettava kilpailutoimistoon viimeistään 
30 min ennen omaa lähtöaikaa, muuten lähtöoikeus evätään.  
Törkeästi turvallisuutta vaarantavat yli 30 km/h ylinopeusrikkomukset voivat johtaa kilpailujohtajan päätöksellä ankarampaan rangaistukseen.  
Järjestäjien tunnuksin varustettujen toimitsijoiden pysähtymiskehotusta on noudatettava lähtöoikeuden epäämisen uhalla.  
Erikoiskokeisiin saa tutustua vain kahteen kertaan. Järjestäjä valvoo tutustumiskertojen määrää maastotarkkailun avulla. 
 
Luokkien 25-29  kilpailijat eivät saa ennakkotutustua kilpailun reittiin. Mikäli edellä mainittujen luokkien kilpailija tai hänen edustajansa 
tavataan kilpailun kuuluvilta erikoiskokeilta ennen omaa lähtöaikaansa, evätään kilpailijalta lähtöoikeus. Tämä ei sulje pois mahdollisia 
kansallisen lajiliiton määräämiä lisäsanktioita. 
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden missä kilpailun vaiheessa tahansa tarkastaa ed. main. luokkien kilpailijan auton ja siinä mukana olevat 
henkilökohtaiset varusteet (myös puhelimet) ja laukut mahdollisten nuottien löytämiseksi. Tällaisen materiaalin löytyminen johtaa kilpailusta 
sulkemiseen sekä mahdolliseen kilpailun tuomariston tai kansallisen lajiliiton määräämään lisäsanktioon. 
 
11. MAINOSTAMINEN 
Kilpailunumeroiden mainokset: Autoklinikka, Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso (logo), Original Sokos hotelli Vaakuna, Kuljetus Nokkanen Oy. 
Kilpailunumeron koko: 50 cm x 50 cm. 
  . 
V KILPAILUN KULKU 
 
12. LÄHTÖ 
Kilpailun lähtö: 
Lähtö tapahtuu huoltoparkista, Ravitallinkuja, 45160  Kouvola la 5.9.2020 klo 10:01 alkaen minuutin välein. Kilpailijoita pyydetään saapumaan 
lähtöalueelle 15 min. ennen omaa lähtöaikaa turvallisuustarkastukseen.  
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti virtuaalisella ilmoitustaululla os. www.okautoralli.fi   
Luokka 20 ensimmäisen kilpailijan arvioitu lähtöaika n. klo 11.30. Kts. kilpailijaohje.  
 
Lauantaina kaikkien luokkien kilpailijat saavat ajanottoa varten tuloslaskennan transponderin tuntia (1h) ennen omaa lähtöaikaa huoltoparkista 
kilpailijaohjeessa ilmoitettavassa paikassa. Transponderi palautetaan maali AT:lla tai jos keskeyttää, purkuautoon tai lähimmälle AT-asemalle. 
 
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 sakko 90 €. Mikäli ylinopeus on yli 30 km/h, voi kilpailunjohtaja sulkea kilpailijan kilpailusta.  
2. rikkomus: kilpailunjohtajan määrittämä rangaistus, joka voi olla enintään 500 €:n sakko tai kilpailusta sulkeminen.  
 
Sakko on maksettava kilpailutoimistoon välittömästi maaliin saapumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen ehdollisten virallisten tulosten 
julkaisuaikaa. Muutoin kilpailun johtaja voi sulkea kilpailijan kilpailusta. 
 
Siirtymäosuuksilla kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen, kilpailunjohtajan päätöksellä. 
 
Aikakortti luovutetaan kaikkien luokkien kilpailijoille lähtö AT:lla. 
 
Pysäytysalue  
Erikoiskokeella 2 käytetään pakollista pysäytysaluetta. Pysäytysalueeksi merkitään 20 metrin pituinen alue, joka on merkitty tiessä punaisilla 
viivoilla jonka sisällä kilpailijan pitää pysäyttää auton liike kokonaan. Alue merkitään tiekirjaan, sekä maastoon STOP merkeillä ja siitä 
varoitetaan huomiomerkeillä.  Kun auto on kokonaan pysähtynyt, voi kilpailija jatkaa erikoiskokeen suoritusta normaalisti.  
Pysähtyminen todetaan paikalla olevan faktatuomarin toimesta joka videoi tapahtuman. Faktatuomari ilmoittaa väärin suorittamisen 
erikoiskokeen maaliin ja johtokeskukseen. Väärin suorittamisesta rangaistaan 5 minuutin aikarangaistuksella. Pysäytysalue on 
kestopäällysteisellä tiellä. 
 
13. MAALI 
Kilpailun maali sijaitsee Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvolan pihassa la 5.9.2020 klo 17:00 alkaen. Kilpailun maalissa ei ole Parc Férme- 
aluetta. 
Vastalauseet auton tekniikkaa vastaan on tehtävä ennen ko. kilpailijaparin maaliin saapumista. Puhelinnumero on tiekirjassa. 
 
14. KILPAILUMATERIAALI 
Luokkien 20-24 miehistöt saavat art. 1 Ohjelman mukaisesti asiapapereiden tarkistuksen yhteydessä tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti 
yksityiskohtaisesti ja 2 kpl reittikarttoja.  
 
Luokkien 25-29 miehistöt saavat kilpailumateriaalin art. 1 Ohjelman mukaisesti. 
  
15. TAUOT 
Reitin varrella on lauantaina 5.9.2020 yksi (1) kokoomatauko, joka sijaitsee huoltoparkissa os. Ravitallinkuja, 45160  Kouvola.  Kilpailussa 
käytetään ns. flexi-huoltoa. AT 4B:llä kilpailijalle merkitään auton takalasiin aika koska huollon saa aloittaa. Kokoomatauon pituus on max 23 min 
(min. 4 min.) ja huollon pituus 33 min. 
 
16. TURVALLISUUSTARKASTUS 
Turvallisuustarkastus suoritetaan lähtöjonossa 15 min ennen kilpailijan omaa lähtöaikaa, os. Ravitallinkuja, 45160  Kouvola. 
 
Kaikki luokat: Traileriparkki sijaitsee huoltoparkkia vastapäätä. Katso kilpailijaohje ja seuraa opasteita. 
 
16.1 Loppukatsastuspaikka 
Ympäristön Auto Oy, Kaitilankatu 3, 45150  Kouvola, 0400 787 967. 
 
17. TULOKSET 
Ehdolliset tulokset julkaistaan luokittain kilpailijaohjeen mukaisen aikataulun mukaisesti virallisella ilmoitustaululla os. www.okautoralli.fi  
Lopulliset viralliset tulokset löytyvät KITI- järjestelmästä ja intenet-sivulla www.okautoralli.fi  ja www.ajaksi.fi  
 
18. PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO 
 
Palkinnot ovat muistoesineitä. 
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 
Palkinnot jaetaan molemmille ohjaajille maalilavalla, Original Sokos hotelli Vaakuna Kouvolan pihassa, ehdollisten tulosten perusteella. Mikäli 
palkittuihin tulee muutoksia virallisten tuloksissa, on kilpailija velvollinen palauttamaan saamansa palkinnot. 
Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä poissaoloon luvan voi antaa vain 
kilpailunjohtaja. 
 
TERVETULOA KOUVOLAAN 
 
 

KOUVOLAN SEUDUN AUTOURHEILIJAT RY 


