
                        
 

       
 
52. HRT Pohjola – ralli 2016    Oulu 29.01.2016/gk 
 
 

Kilpailijainfo, kuuluttajalomake sekä yhteystietolomake:   
 
Kilpailuun hyväksyttyjen lista, kilpailunumeroittain on julkaistu Kitissä 28.1.2016 
 
Kilpailun yhdyshenkilön liikkumisaikataulu, sekä yhdyshenkilön yhteystiedot on nähtävillä virallisella 
ilmoitustaululla pe 5.2  klo 15:30 alkaen. Kilpailun yhdyshenkilönä toimii Jari Jaakola 040 5575 269  
 
Turvallisuustarkastus - / Esikatsastusaikataulu  La 6.2.2016  alk klo 10:00 > 
 
Kilpailijanumerot: pvm 6.02.2016  ( A - Katsastus. Konetie 2, Oulu ) 
 
1 – 15  klo 10:00 – 10:30 
16 – 28  klo 10:30 – 11:00 
29 – 37 ja 47-57 klo 11:00 – 11:30 
58 - 67   klo 11:30 – 12:00 
38-46 ja 68 – 83  klo 12:00 – 12:30 
84 – 95  klo 12:30 – 13:00 
 

Katsastukseen vain siviilirenkain.  
Katsastuksessa on katsastuksen AT 
Kilpailijat HUOM !  Katsastuksesta lähtöön on matkaa n 19km. Kuljettajia pyydetään huomioimaan 
oman katsastuksen päättymisaika, sekä oma lähdön ihanneaika. Tiekirjassa on ajo-ohjeet 
lähtöpaikalle. ( tiekirjasivu muodossa ) 
 
Autonkuljetustrailerit voi jättää  A – Katsastuksen piha-alueelle ( tilaa rajoitetusti  /ei siis jätetä  isoa 
kuljetuskalustoa).  Pysäköintitilaa on runsaasti myös koko kilpailun maalipaikalla Sokos Hotel Eden. 
Kilpailijoiden ja huollon on noudatettava järjestäjän ohjeita Traileriparkkialueilla. 
 
Lähtö: Kilpailijoille tarkoitettu lähtöön oikeutettujen lista lähtöaikoineen on nähtävillä kilpailun 
virallisella ilmoitustaululla, sekä kilpailun lähdössä ABC Kiiminki. Ensimmäinen kilpailija lähtee reitille 
klo 12:30, listaa päivitetään 30 minuutin välein. 
 
Tankkaus kilpailun aikana tapahtuu tiekirjassa merkityillä bensa-asemilla. Järjestäjä on ottanut 
huomioon tankkaukseen käytetyn ajan reitin aikataulussa. 
Reitillä on yksi omatoiminen / vapaaehtoinen tankkausmahdollisuus. EK 3 ja EK 4 välissä. Kilpailijat / 
huolto ottanee tämän huomioon hankkiessaan lisäpolttoainetta. Järjestäjällä on tankkauspaikalla 
henkilökuntaa, sekä sammutusvarustus. Polttoainetta järjestäjän toimesta ei paikalla ole. 

http://www.lainalift.fi/


Tauolle tullaan pumppubensamittareiden kautta. Vain E85 ja 2 tahti polttoaineen tankkaus on 
mahdollista tauolle tultaessa, sille osoitetulla alueella ja kuljettajan omasta astiasta. Muut autot 
tankataan tauolle tultaessa, huoltamon pumppubensiinimittareista. 
 
Tulosten julkaiseminen:  
Tulokset julkaistaan virallisella ilmoitustaululla. Break Sokos Hotel Eden (Kilpailun maali) HRT / 
Historic – luokat 1 – 29 n klo 20:00. Kilpailuluokat 30 – 38 n klo 20:45 
 
Palkintojen jako: 
Palkinnot jaetaan Break Sokos Hotel Eden / Maisema ravintola ( 2 kerros )  n klo 21:30 
 
  

 
George Kettunen 
Kilpailunjohtaja 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

KULJETTAJIEN - JA HUOLLON YHTEYSTIEDOT: 
 

PALAUTA LOMAKE TÄYTETTYNÄ KILPAILUTOIMISTOON ILMOIOTTAUTUMISEN 
YHTEYDESSÄ. Samalla kuljettajat kuittaavat nämä annetut tiedot.  
 

 
Kilpailijan numero:        
 
    
 
I-ohjaajan nimi:  ______________________________Puh. nro:  _________________ 
 
II-ohjaajan nimi: ______________________________Puh. nro:  _________________ 
 
Kilpa-auton merkki: ___________________________ 
 
Kilpa - auton  rekisterinumero:   ______________________ 
 
Huollon yhteyshenkilö:   ___________________________Puh. nro: __________________ 
 
Huoltoauton merkki – ja rekisterinumero:   _____________________________________ 
 
 
Ilmoittajan, 1- tai 2- ohjaajan allekirjoitus:  _________________________________ 
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KUULUTTAJATIETOA 

Ilmoittaja  

____________________________________________________________________ 

 

I-ohjaaja  
_____________________________________________________________________ 

Ikä  ______ Ammatti  ___________________ 

 

II-ohjaaja  
____________________________________________________________________ 

Ikä  ______  Ammatti  _______________________________________ 

 

Automerkki ja –malli  

___________________________________________________________ 

 

Ryhmä  ______________ Luokka   ____________ Teho  _______________ hv 

 

Aiemmat saavutukset _________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Tavoite tässä vuoden 2016 Pohjola - rallissa   

_________________________________________________________________________ 

Yhteistyökumppanit  

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Muuta kerrottavaa  

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Kuinka monta kertaa olet Pohjola-rallissa ajanut aiemmin ? ___________________ 

 

Palautetaan LÄHDÖSSÄ LÄHDÖN KUULUUTTAJALLE ( Harri Pöntinen )  

 

Kiitos ja hyvää kilpailupäivää 52.  HRT Pohjola-rallissa 2016 

 

                 

Oulussa E85:tä myy: ABC Tuira (Hesburger) ja ABC Limingan-tulli (Prisma) 

http://www.lainalift.fi/
http://www.abcasemat.fi/?logo=1

