
Kilpailijaohje

Vauhdissa mukana:

Tervetuloa Keski-Suomen legendaarisille ralliteille!
Jyväskylän Urheiluautoilijat ry.

www.talviralli.fi

http://www.jyvasparkki.fi/
http://www.jyvaskylabooking.fi/
http://www.paviljonki.fi/
http://www.jklkarting.fi/


Sana kilpailunjohtajalta.

Ensimmäisen kerran on vuorossa Jyväskylän Urheiluautoilijoiden järjestämä F-cup osakilpailu. 
Jyvässeudulla ja ympäristössä on ajettu F-cupin kilpailuja muutamaan otteeseen ja viimeksi 
Jämsässä pari vuotta sitten. JyvUA:lla F-cupin osakilpailun järjestäminen on pitkäaikainen haave ja 
itse henkilökohtaisesti tunnustan olevani F-cupin fani jo monen vuoden takaa. Suomen suosituin 
rallisarja voi hyvin ja toivottavasti pystymme vastaamaan haasteeseen omalla panoksellamme. 
Tämänkertainen Jyväskylän talviralli on poikkeuksellinen monella tavalla, kilpailukeskus 
Paviljongilla, pitkä reitti, Rallyshow ja Rallyparty… Toivonkin että kuljettajat muistavat 
kilpailupäivänä asennoitua tapahtumaan hieman normaalista poikkeavalla tavalla ja muistamaan 
että tällä kertaa tapahtumaan itseensä on panostettu poikkeuksellisen paljon.

Kilpailun reitillä on paljon uusia mielenkiintoisia osuuksia, joita ei ole rallikäytössä nähty koskaan 
tai ei ainakaan vähintään 20-vuoteen. Uskoisin että kotikenttäetua ei ole kenelläkään ja 
poikkeuksellisen pitkä reitti paljastaa myös taktikoinnin merkityksen. Tällä hetkellä reitti on todella 
loistavassa kunnossa ja kaikkia teitä on pidetty auraamalla ja jäädyttämällä kunnossa läpi talven. 
Kilpailupäivälle -5 astetta ja auringonpaiste niin loputkin pikku huolet ovat poissa. 6 erikoiskoetta ja 
yli 100 erikoiskoekilometriä on ”pimeässä” kilpailussa harvinaista, mutta toivottavasti kilpailijat 
kokevat pitkän reitin positiivisena tekijänä ja saamme jatkossakin nauttia korotetusta 
vaativuusasteesta.

Huoltoparkista on moni jo kysellyt, Paviljongin tilat riittävät varmasti mutta aikataulu sanelee omat 
sääntönsä. Kansallinen ralli pystytään tekemään Jyväskylään yhdellä keskitetyllä huoltoparkilla, 
mutta Paviljongista välimatkat kasvavat liian suuriksi. Siksi kilpailun huolto onkin kiertävä ja 
tapahtuu reitin varrella kolmessa eri paikassa keskitetysti

Loppuun lisätään se tärkein, eli kiitokset. 
Vilpittömät kiitokset annan kaikille kilpailuun ilmoittautuneille kuljettajille.  Reitille lähtee 
järjestyksessä 250 ensimmäistä autoa, eli aivan kaikki eivät valitettavasti pääse mukaan 
varasijoilta. Tätä kirjoittaessa on yksi tiedetty peruutus, eli nro 251 olisi viimeinen auto reitillä. Jos 
peruuttaneita tulee lisää, niin silloin täydennetään lähtijöitä varasijoilta 250 – 266 numeroiden 
mukaisessa järjestyksessä. Kilpailija nro: 40 lähtee koko joukon viimeisenä ja on mukana kilpailun 
lisäluokassa ( luokka 8 ). Onnittelemme Hannu Ervastoa syntymäpäivän johdosta.

Erityiskiitokset myös kaikille niille, jotka osallistuvat kilpailun järjestämiseen, yhteensä lähes 300 
henkilöä. Kiitokset myös yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat lamahuhuista huolimatta lähteneet 
mukaan projektiimme. Ilman teitä kokonaisuuden rakentaminen olisi mahdotonta.

Ralliterveisin:
Kilpailunjohtaja, Jussi Perälä

PS: Kaikki palaute koetaan positiiviseksi. Kerrothan mielipiteen toiminnastamme:
jussi.perala@autourheilu.fi



1. Yleisinfoa Talvirallista:

1.1 Aikataulu:

Perjantai 13.3.2009
klo 17:30 Kilpailutoimisto avataan ja kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
klo 18:00 Esikatsastus alkaa, vapaaehtoinen
klo 20:00 Esikatsastus loppuu, vapaaehtoinen

Lauantai 14.3.2009
klo 8:00 Kilpailutoimisto avataan ja kilpailupapereiden tarkastus ja materiaalin jako
klo 9:00 Esikatsastus alkaa
klo 10:01 Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein

Kilpailumateriaalin jako alkaa kilpailutoimistossa
klo 11:01 Kilpailun lähtö, Uno Savolan katu 2 ( Paviljonki )
klo 13.30 Tauko, Petäjäveden koulu
klo 17:00  kilpailun maali, Uno Savolan katu 2 ( Paviljonki )

Tulokset:
luokat: 1,2 ja 5, ehdolliset viralliset tulokset klo: 19:00
luokat 3 ja 4, ehdolliset viralliset tulokset klo: 20:30
luokat 6 ja 8, ehdolliset viralliset tulokset klo: 21:30

Palkintojenjako:
luokat: 1,2 ja 5, klo: 20:00
luokat 3 ja 4, klo: 21.00 
luokat 6 ja 8, klo: 22:00

1.2 Virallinen ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu sijaitsee pe 13.3.klo 17:30 – la 14.3. klo 17:00 kilpailun ilmoittautumispaikalla, 
Paviljongin pääaulassa. Ilmoitustaulu siirretään La klo: 17:00 – 24:00 väliseksi ajaksi 
Paviljongin D-hallin aulaan.

1.3 Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
KILPAILUTOIMISTO LEHDISTÖKESKUS
Paikka Jyväskylän Paviljonki Paikka Jyväskylän Paviljonki
Osoite Messukatu 10, 40101 Jyväskylä Osoite Messukatu 10, 40101 Jyväskylä
Puhelin 050 390 1585 Puhelin 050 522 2015
Sähköpo
sti

jussi.perala@autourheilu.fi Sähköpo
sti

miikka.kimari@gmail.com

Henkilö Jussi Perälä Henkilö Miikka Kimari
Aukioloai
ka

pe. 13.3. klo 17.00 - 20.00, la 14.3. klo 
8.00 - 22.00

Aukioloai
ka

pe. 13.3. klo 17.00 - 20.00, la 14.3. klo 
8.00 - 22.00



Tuomaristo nimi paikkakunta
Puheenjohtaja Seija Koskela Taavetti
Tuomarit Juha Eronen Nousiainen

Jukka Posti Laukaa
Sari Ohra-aho Jyväskylä
Erkki Paatola Kangasniemi

Muut toimihenkilöt nimi
AKK:n turvatarkkailija Carl-Johan Wolff Kerava
AKK:n pääkatsastaja Harri Laine Hyvinkää

Toimitsijat nimi puhelinnumer
o

sähköpostiosoite

Kilpailunjohtaja Jussi Perälä 050 390 1585
050 443 2582

jussi.perala@autourheilu.fi, 
talviralli@talviralli.fi

Reittijohtaja Kari Perälä 0400 641 323 reitti@talviralli.fi
Turvallisuusjohtaja Jari Flyktman 0400 644 319
Kilpailusihteeri Tarja Ruotsalainen 050 358 6552
Turvallisuuspäällikkö Jari Nojonen 045 114 5235
Ratamestari Mikko Pasanen 044 027 0101 ratamestari@talviralli.fi
Tiedotuspäällikkö Miikka Kimari 050 522 2015 tiedotus@talviralli.fi
Katsastuspäällikkö Jarmo Laitinen 040 341 5524 katsastus@talviralli.fi

Kilpailijoiden yhdyshenkilöt:

Pekka Tähtinen Martti Liukkonen
p. 0400 647 865 p. 0400 643 313
kilpailijat@talviralli.fi kilpailijat@talviralli.fi

Kilpailijoiden yhdyshenkilöt toimivat kilpailupäivänä kilpailukeskuksen alueella ja 
huoltoparkissa. 

mailto:kilpailijat@talviralli.fi
mailto:kilpailijat@talviralli.fi
mailto:katsastus@talviralli.fi
mailto:tiedotus@talviralli.fi
mailto:ratamestari@talviralli.fi
mailto:reitti@talviralli.fi
mailto:talviralli@talviralli.fi
mailto:jussi.perala@autourheilu.fi


1.4 Katsastus

Kilpailussa järjestetään vapaaehtoinen esikatsastus Paviljongin D-hallissa perjantaina 13.3 
klo: 18:00 – 20:00. Katsastukseen ilmoittautumiset: katsastus@talviralli.fi.

Lauantaina katsastus klo: 9:00 – 15:40

Katsastukseen sisälle Paviljongin ovesta D1, pois ovesta D2. Katsastukseen odotus 
huoltoalueen puolella, jotta Uno savolan katu ei tukkeennu!

Katsastusaikataulu:

klo    nro
9:00   -    9:30     1 - 30
9:30   -  10:00   31 - 60
10:00 -  10:30    61 -90
10:30 -  11:00   91 -120
11:00 -  11:30   121-150
11:30 -  12:00  151- 180
12:00 -  12:30  181-210
12:30 -  13:00  211-240
13:00 -  13:30  241- 250
13.30 -  14.00  251-266

Katsastus päättyy 30 minuuttia viimeisen kilpailunumeron katsastusajan päättymisen jälkeen.

HUOM!
Katsastukseen saa tulla vain siviilipyörillä!

Katso erillinen kartta katsastuksen kiertoreitistä!

1.5 Reittitietoa

Alla oleva taulukko kertoo huoltovälien kilometrit ja kilpailun jaksotuksen.

- 1. lenkki,  
- 2 erikoiskoetta
- siirtymää: 30 km, 
- Ek:ta 19 km

Välissä huolto, n. 15min

- 2.lenkki  
- 2 erikoiskoetta
- siirtymää: 30 km, 
- Ek:ta 41 km

Välissä huolto, n. 20 – 60 min 

mailto:katsastus@talviralli.fi


- 3. lenkki  
- 2. erikoiskoetta
- siirtymää 48 km
- Ek:ta 41 km

Viimeisellä siirtymällä on huolto n.10 min. Siirtymällä huolto - maali 35 km, kannatta 
hyödyntää mahdollisuus siirtymään siviilipyörillä.

Kilpailun reitillä olevia nopeusrajoituksia valvotaan kilpailun faktatuomareiden ja poliisin 
toimesta.

1.6 Kilpailukeskus ja huoltopaikat

Kilpailukeskuksen alueen toiminnoista on kartta liitteessä ja kilpailijoille jaettavassa 
materiaalissa. Huoltopaikoista on kartta tiekirjassa ja huollon ohjeessa. 
Kilpailukeskuksen alueella on ahtaat suihku / sosiaalitilat. Kilpailijoille pyydetään malttia 
kilpailunjälkeiseen siistiytymiseen.

Kilpailukeskuksella ja huoltopaikoilla on opasteet, kilpailukeskus, katsastus, huolto….

TÄRKEÄÄ MUISTAA KILPAILUKESKUKSEN JA HUOLTOPAIKKOJEN ALUEELLA!

- Huoltoalueelle on rajattu jokaiselle kilpailijalle 8 x 6 m alue ( leveys x pituus ), joka 
pitää sisällään alueen huoltoautolla ja kilpa-autolle. Mikäli kilpailija tarvitsee 
käyttöönsä suuremman alueen, on siitä ilmoitettava Jarno Savolaiselle, p.040 778 
8693

- Kilpa-autojen ja huolto-autojen moottoritilan alla on oltava riittävän suuri nesteitä 
läpäisemätön suojakangas. Huoltoautossa on myös oltava öljynimeytysmatto sekä 
palavien nesteiden sammuttamiseen soveltuva sammutin.

- Huoltoauto saa saapua huoltoalueelle max. 10min ennen omaa kilpailijaparia ja   
pitää poistua min 5 min oman kilpailijaparin jälkeen.

- Vain yksi huoltoauto / kilpailijapari saa tulla jokaiselle huoltoalueelle.
- Huoltoautoille jaetaan kyltti Huoltoauto, XXX (numero) kyltit, jonka pitää olla 

ulospäin eteen näkyvissä koko kilpailupäivän ajan.
- Noudata Huoltopaikoilla liikenteenohjaajien määräyksiä ja ohjeita, näin tila riittää 

kaikille paremmin.
- Näiden ohjeiden määräyksiä valvovat kilpailun faktatuomarit.
- Huoltopaikoilla on mahdollisuus ruokailuihin ja WC-palveluihin  . Tulospalvelut 

pyritään huoltopaikoilla yhden erikoiskokeen viiveellä, mutta kilpailunjärjestäjä 
suosittelee kilpailijoita käyttämään kilpailunaikaisena tulospalveluna Tenabin 
Online-tulospalvelua. www.tenab.net.

- Huoltopaikoilla ei ole erillisiä tankkausalueita. Tankkaus suoritetaan omalla 
huoltoalueella mutta pyydämme erityistä varovaisuutta tankkaukseen.

- Huoltoautojen liikenne Paviljongilla vain Messukadun puoleisesta sisäänkäynnistä!  

http://www.tenab.net/


TALVIRALLIN AIKAISET RAVINTOLAPALVELUT
JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA!

PERJANTAI 13.3
Pääravintola Seremonia Sali
* Kahvilapalvelut klo 17.00 – 20.00

LAUANTAI 14.3
D-hallin ravintola Aulapub
* Kahvilapalvelut klo 08.00 – 01.00
Pääravintola Seremonia Sali
* Kahvilapalvelut klo 10.00 – 21.00
* Lounas klo 11.00 – 13.00
* Päivällinen klo 17.00 – 21.00

Kotiruokalounas ja -päivällinen pääravintolan linjastobufeesta.
Linjastobuffet 8,50 € / hlö
Salaattipöydän antimet
Leivät ja levitteet
Lounas: Makkarakastiketta ja perunamuusia
Päivällinen: Lihapullakastiketta ja perunamuusia
Vesi, kotikalja, maito
Kahvi / tee
Aikataulumuutokset mahdollisia.

1.7 Lähtö

Aikakortti jaetaan lähtö-at:lla. Lähdön odotus olisi  hyvä tehdä huoltoalueella. Huollosta 
lähtöön ajoaika enintään noin 3 min. Suositus lähtöön saapumisajaksi enintään 10 min. 
ennen  omaa lähtöaikaa.

1.8 Kokoomatauko

Kilpailussa on kokoomatauko Ek:n 4 jälkeen. Taukopaikalla ei ole erillistä 
aikatarkastuspistettä vaan kilpailijat saavat EK:n 4 maali AT:lla uuden aikakortin, jossa 
on ihanneaikana tuloaika Ek:n 5 lähtöön. Ek 4 – EK 5 siirtymäaika pitää siis sisällään 
ajoajan + huoltoajan. Huoltoaikaa kilpailijoilla on 20 – 60 minuuttia. Kilpailijoiden välisiä 
lähtövälejä tiukennetaan mahdollisten keskeytysten tai erikoiskokeilla tulleiden taukojen 
mukaisesti.

1.9 Maali

Kilpailun maali on samassa paikassa kuin lähtö. Maalin jälkeen kilpailijat ajavat tiekirjan 
mukaisesti Parc Ferme alueelle.



1.10 Palkintojenjakotilaisuus

Kilpailun palkintojenjakotilaisuus järjestetään Paviljongin D-hallissa lauantaina klo 
19:00 – 24:00. Palkintojenjaon oheisohjelmana esiintyy Divine Dancers -tanssiryhmä ja 
viimeisen palkintojenjaon jälkeen lavalle nousee bilebändi Osmo’s Cosmos. 
Kilpailunjärjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle iltatapahtumaan 2 kpl lippuja, jotka 
jaetaan D-hallin sisäänkäynnillä nimilistan mukaisesti tarkistettua lisenssinumeroa 
vastaan. Lippujen osto ja tiedustelut www.lippu.fi tai www.talviralli.fi, hinta 14€ / kpl. 
Iltatapahtuma on K18-tilaisuus ja paikalla on A-oikeudet.

Palkintojenjako:
luokat: 1,2 ja 5, klo: 20:00
luokat 3 ja 4, klo: 21.00 
luokat 6 ja 8, klo: 22:00

Liitteet:

Lisämääräys 1
Huollon yhteystietolomake
Kuuluttajatietolomake
Jyväskylän kartta
kilpailukeskuksen kartta
Katsastuksen ajo-ohje

http://www.talviralli.fi/
http://www.lippu.fi/


Jyväskylän Talviralli 14.3.2009
F-cup / Lady cup

Lisämääräys nro: 1

Kilpailun säännöissä: 1.2 Toimihenkilöt
Säännöissä: Tuomarit: Tuomo Luodes

Muutetaan: Erkki Paatola, kotipaikka Kangasniemi

Kilpailun säännöissä: 4.3 Kilpailuluokat
Lisätään uusi luokka: Luokka 8. Yleinen, A-jun ja B-jun yhdessä, ryhmät F, A, N, Fin R 

ja R 2- vetoiset, alle 3000cc

Kilpailun säännöissä: 14.3 Kilpailun mainokset, kilpailunumeroiden mainokset.
Säännöissä: Kilpailun järjestäjälle varattu, ilmoitetaan 

kilpailijaohjeessa

Muutetaan: Ovinumeroiden yläreunassa: Saxspeed

Ovinumeroiden alareunassa: JMS Technic

Jyväskylässä 18.2.2009

Kilpailunjohtaja: Jussi Perälä



JYVÄSKYLÄN TALVIRALLI 14.3.2009          

KUULUTTAJATIETOLOMAKE

KILPAILUNUMERO

I-OHJAAJA_______________________________________________

SEURA______________________

II-OHJAAJA______________________________________________

SEURA______________________

AUTON MERKKI JA MALLI_______________________________

LUOKKA/RYHMÄ________________________________________

SPONSORIT/YHTEISTYÖKUMPPANIT
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

SAAVUTUKSET
________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________
Palauta kilpailutoimistoon !



JYVÄSKYLÄN TALVIRALLI 14.3.2009

KILPAILIJAN NUMERO

HUOLLON YHTEYSTIEDOT

NIMI________________________________

PUHELINNUMERO_______________________

HUOLTOAUTON REKISTERINUMERO_________________

PALAUTA 
LOMAKE 

KILPAILUTOIMISTOON!



JYVÄSKYLÄN KARTTA



ENSIN TRAILERIT PARKKIIN, SITTEN HUOLTOALUEELLE. HUOLLON KULKU VAIN 
MESSUKADUN PUOLEISESTA HUOLTOALUEEN SISÄÄNMENOSTA






