
							 														 	 	

	

 
 

BOTNIARACE 
18.-19.7.2020 

KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 

Kilpailu on kansallinen rata-ajokilpailu Rata-SM sarjan 2020 
luokille  

 
Kilpailunjärjestää: 

Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat ry 
 

HUOM! 
Tapahtumassa tullaan tinkimättä noudattamaan Suomen 

hallituksen määrittelemää kokoontumisrajoitusta ja 
kilpailualueella ei voi oleskella tapahtuman aikana yli 500 

henkilöä. Tämän vuoksi kilpailijoiden tiimien jäsenmäärä (1 
kilpailija voi tuoda mukanaan MAX 2 hlöä) ja yleisömäärä 

tullaan rajoittamaan. 
Myös median edustajilta ja AKK:n vapaakorttilaisilta 

vaaditaan akkreditointi alueelle pääsemiseksi 10.7.2020 
mennessä. Ohjeet akkreditointiin  

www.epua.fi  Botniarace 
 

Kilpailuun tullaan myymään rajoitettu määrä vain 2- päivän 
pääsylippuja hintaan 40,-/kpl, kilpailuun ilmoittautuneille 

kilpailijoille hintaan 20,-/kpl. Pääsyliput myydään vain 
ennakkoon tilaukset osoitteesta epuary@gmail.com 

13.7.2020 mennessä. 
 

Tapahtuman aikana, tapahtuma alueella ilman 
asianmukaista ranneketta oleskelevat henkilöt tullaan 

välittömästi poistamaan alueelta. 
 

Ethän tule kilpailualueelle jos koet koronavirukseen (covid-
19) viittaavia oireita. Mikäli kilpailija peruu osallistumisensa 

kilpailuun koronavirus oireiden vuoksi, palauttaa 
kilpailunjärjestäjä osallistumismaksun.  

 



							 														 	 	

 

 
I OHJELMA 
10.6.2020  
 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. 
8.7.2020  

klo 23:59 Ilmoittautumisaika päättyy.  
13.7.2020  

 Kilpailuun hyväksyttyjen lista, kilpailijainfo, ohjaajakokousasiat ja kilpailun 
lopullinen aikataulu julkaistaan KITI:ssä  

17.7.2020 
klo 16.00 – 

21.00 

Rata varattuna kilpailuun osallistuville kuljettajille vapaaharjoitteluun, tarkempi 
aikataulu ja ratamaksut vapaaharjoittelu päivistä julkaistaan kilpailijainfon 
yhteydessä – vastuullinen järjestäjä ratayhtiö 

17.7.2020  
klo 17:00 

– 20:00 
Kilpailutoimisto avoinna 

klo 17:00-
20:00 

Kilpailupaikalla ilmoittautuminen ja asiapapereiden tarkastus kilpailutoimistossa 
HUOM! MAX 2 kilpailijaa kerralla toimistoon! 

klo 17:00-
20:00 

Esikatsastus, kiertävänä omilla varikkopaikoilla.  

18.7.2020  
klo 7:30- 

18:00 
Kilpailutoimisto avoinna 

Klo 7:30- 
9:00 

Kilpailupaikalla ilmoittautuminen ja asiapapereiden tarkastus kilpailutoimistossa. 
HUOM! MAX 2 kilpailijaa kerralla toimistoon! 
Esikatsastus, kiertävänä omailla varikkopaikoilla. 

Klo 8:00 Ohjaajakokous – alle 18-vuotiaille ja ensimmäistä kertaa Botniaringillä 
kilpaileville. 

klo 9:00 
alkaen 

Luokittain Warm-Up, aika-ajot, kilpailulähdöt – erillisen kilpailijainfon yhteydessä 
julkaistavan aikataulun mukaisesti 

19.7.2020  
klo 9:00 – 

18:00 
Kilpailutoimisto avoinna 

Klo 9:30 Luokittain Warm-Up ja kilpailulähdöt – erillisen kilpailijainfon yhteydessä 
julkaistavan aika-taulun mukaisesti 

 
 
 
 
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 
Kilpailussa on käytössä sähköinen ilmoitustaulu osoitteessa www.epua.fi – botniarace. 
 
 
KILPAILUTOIMISTO LEHDISTÖKESKUS 
Paikka Botniaring /Varikko Paikka Botniaring /Varikko  

Kauhajoentie 688, Jurva 
 

Kauhajoentie 688, Jurva 
Puhelin 050 5002989 Puhelin 040 5076624 
Sähköposti tiina.lae@laeinvest.fi Sähköposti epuary@gmail.com 
Henkilö Tiina Lae Henkilö Saila Pasanen 
Aukioloaika 17.7.20 klo 17:00 – 20:00 

18.7.20 klo 7:30 – 18:00 
19.7.20 klo 9:00 -  18:00 
 

Aukioloaika 18.7.20 klo 9:00 – 18:00 
19.7.20 klo 9:00 – 18:00 
 



							 														 	 	

 

 
 
II KILPAILU 
 
1. Järjestäjä 
 
18.-19.7.2020 ajettavan BOTNIARACE nimisen autokilpailun järjestäjä on Etelä-Pohjanmaan 
Urheiluautoilijat ry 
 
Kilpailu järjestetään noudattaen Autourheilun yleisiä sääntöjä, nopeuden laji- ja 
kilpailusääntöjä, soveltuvilta osin Rata-SM sarjasääntöjä 2020 ja mahdollisia muita luokka 
kohtaisia sääntöjä sekä näitä kilpailukohtaisia sääntöjä, jotka AKK-Motorsport on hyväksynyt 
lupanumerolla 1/RAT/2020 
 
1.1. Toimihenkilöt 
 

 
 

 
 
III YLEISOHJEET 
 
1. Yleiskuvaus radasta 
 
Moottorirata, pituus 4014 m 
 
2. Kilpailuluokat ja lähtöjen pituudet 
 
Luokka     

Tuomaristo nimi paikkakunta 
Puheenjohtaja Jari Tuhkanen Leppävirta 
Tuomarit Erkki Hemminki Isokyrö 
 Juha Pensas Laihia 

Toimitsijat nimi puhelinnum
ero 

sähköpostiosoite 

Kilpailunjohtaja Janne 
Lemponen 

0500 666388 
 

janne.lemponen@prodrivers.fi	 

Kilpailutapahtumienjohtaja Risto Loppi 050 4745951 risto.loppi@netikka.fi	 
Kilpailun II johtaja Juha Hirvonen 0500 477474 	
Turvallisuuspäällikkö Teemu 

Tikkaoja 
0405007492 teemu.tikkaoja@gmail.com	 

Kilpailunsihteeri Lae Tiina 0505002989 tiina.lae@laeinvest.fi  
Ratatuomareiden päällikkö Timo Ratus 0400 565294  
Ajanotto/Tuloslaskenta 
päällikkö 

Teppo 
Laukkanen 

0440303066  

Tiedotuspäällikkö Saila Pasanen 040 5076624 saila.pasanen@edu.kuortane.fi	 
Katsastuspäällikkö Harri Koivula 0400 615653  
Varikkopäällikkö Reijo Männistö 0500869460 reijo.mannisto@netikka.fi   

Viestipäällikkö Mikko 
Lauhasmaa 

0505161975 mikko.lauhasmaa@gmail.com	 

Kilpailijoiden yhdyshenkilö Juha Hautala 044 2527155 juha.hautala@anvianet.fi		



							 														 	 	

 

 
3   V8 Thunder  2 x 18 min + 1 kierros 
4-6 The Gran Turismo A-B-C 2 x 18 min + 1 kierros 
7   Formula Open Finland 2 x 18 min + 1 kierros 
8   V 1600   3 x 15 min + 1 kierros 
9   Legends  3 x 13 min + 1 kierros 
10 BMW Xtreme  2 x 13 min + 1 kierros, 1 x 38 min + 1 kierros 
                  
 
3. Ilmoittautuminen 
 
Jokaisen, joka haluaa osallistua BOTNIARACE kilpailuun, pitää ilmoittautua KITI – kisapalvelun 
välityksellä tai pyytää kilpailusihteeriltä toissijaiset ilmoittautumisohjeet. 
 
Kilpailuun otetaan mukaan max 100 kilpailijaa/autokuntaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä! 
Mahdollisten ilmoittautumisensa peruneiden tilalle voidaan ottaa uusia kilpailijoita 
kilpailunjärjestäjän harkinnan mukaan, myös ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Kilpailijoiden tulee toimittaa kilpailutoimistoon kopio voimassa olevasta kilpa-auton 
liikennevakuutustodistuksesta ennen osallistumistaan mihinkään kilpailunosaan – koskee myös 
ulkomaalaisia kilpailijoita. 
 
4. Osallistumismaksut 
 
Osallistumismaksut ovat seuraavat:  
3      V8 Thunder  300,- € 
4 -6  The Gran Turismo A-B-C 300,- € 
7      Formula Open Finland 300,- €  
8      V 1600   350,- € 
9      Legends   350,- €  
10    BMW Xtreme    350,- € 
 
 
Mikäli kilpailija ilmoittautuu kahteen eri luokkaan samalla autolla, on ilmoittautumismaksu 
tällöin toisen, edullisemman luokan osalta ½ osaa yllämainitusta maksusta. 
 
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 8.7.2020 klo 23:59.  
Maksut pitää suorittaa järjestäjän tilille: Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat ry,   

FI 3341 0800 1064 7090  
BIC: ITELFIHH 

 
Viitenumerona on käytettävä Kilpailijan lisenssin numeroa. 
Osallistumismaksu sisaltää ratakohtaisen sähkömaksun 18.-19.7.2020. Rata – ja sähkömaksut 
kilpailupäivien ulkopuoliselta ajalta veloittaa ratayhtiö!  
 
5. Varikko 
 
Varikolle tullessa on ehdottomasti noudatettava varikkopäällikön/kilpailunjärjestäjän ohjeita. 
Mikäli varikkopaikka pystytetään omatoimisesti ilman varikkopäällikön lupaa, on 
kilpailunjärjestäjällä oikeus siirrättää varikko rakennelmat.  
Varikko rakennelmien purku ennen viimeisen lähdön maaliintuloa on sallittu vain 
varikkopäällikön tapauskohtaisella luvalla. 



							 														 	 	

 

 
Kilpailijan teamin avaustaja/jäsenmäärä on rajattu, vain kuljettaja + 2 henkilöä! 
 
6. Mainostaminen ja kilpailunumerot 
 
Kilpailunjärjestäjä ei varaa kilpa-autoista maonospaikkaa. 
Kilpailunumerot kunkin luokan omien sääntöjen mukaisesti, huomioiden mahdolliset 
vuosinumerot. Kilpailijat hankkivat ja vastaavat itse kilpailunumeroistaan. 
 
7. Ohjaajakokous 
 
Järjestetään lauantaina 18.7. klo 8:00 kilpailutoimiston ratavarikolla, alle 18-vuotiaille ja 
ensimmäistä kertaa Botniaringillä kilpaileville. 
Ohjaakokouksen asiat julkaistaan kirjallisena 13.7.2020 kiti:ssä. Kilpailijat jotka eivät osallistu 
varsinaiseen ohjaajakokoukseen, velvoitetaan tutustumaan ohjaajakokousasioihin ennen 
osallistumista mihinkään kilpailun osaan. 
Mahdolliset kysymykset ohjaajakokous asioihin liittyen teksti- tai WhatsApp viestillä 
kilpailutapahtumienjohtajalle numeroon 050 474 5951 
 
8.Kilpailun kulku 
 
Myöhemmin julkaistavan lopullisen aikataulun mukaan: warm up – aika-ajot – finaalit 2-3 kpl. 
Kilpailijainfon yhteydessä (13.7.2020) julkaistava aikataulu on viitteellinen, päivän aloitusaika 
ja ajojärjestys ovat muuttumattomia. Kilpailijoiden tulee seurata kilpailun kulkua ja olla 
valmiina keräilyalueella edellisen luokan ollessa radalla. 
 
Mahdolliset huomautukset kilpailutapahtumista teksti- tai WhatsApp viestillä 
kilpailutapahtumienjohtajalle numeroon 050 474 5951 
 
9. Katsastus 
 
Kiertävänä omilla varikkopaikoilla. Kilpa-auto on oltava hyväksytysti turvatarkastettu ennen 
osallistumista mihinkään kilpailun osaan.  
 
10. Tulokset  
 
Kilpailijoiden tulee olla kilpailualueella tavoitettavissa kunnes omanluokan tulokset on 
hyväksytty, pakottavasta syystä vain kilpailunjohtaja voi myöntää luvan kilpailualueelta 
poistumiseen aiemmin. 
Ehdolliset ja hyväksytyt tulokset julkaistaan kilpailuviikonlopun aikana sähköisellä 
ilmoitustaululla osoitteessa www.epua.fi – botniarace. 
Tulokset löytyvät KITI – kisapalvelusta kilpailun jälkeisellä viikolla.  
 
11. Palkinnot 
 
Palkintoina muisto ja esinepalkintoja luokittain. 
Palkittavien määrä ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 
 
11.1. Palkintojenjako 
 
Palkintojenjakotapa ilmoitetaan kilpailijainfossa. Palkintojenjakoon osallistuminen on 
vapaaehtoista nykyisen virustilanteen vuoksi. Kilpailupaikalla noutamatta jääneitä palkintoja ei  
toimiteta myöhemmin. 



							 														 	 	

 

 
 
 
12. Vastuu ja varaukset 
 
 
Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta joka saattaa koitua kilpailijalle itselleen, hänen 
teamilleen tai hänen autolleen tai jonka hän aiheuttaa toiselle henkilölle tai toisen 
omaisuudelle. Kilpailija on vastuussa siitä että hän ja hänen avustajansa tuntevat tämän 
kilpailun säännöt, ilmoittautumisen päättymisen jälkeen julkaistavan kilpailijainfon ja 
mahdollisesti myöhemmin jaettavat lisämääräykset sekä noudattavat niitä. Järjestäjä on 
oikeutettu siirtämään, perumaan tai keskeyttämään kilpailun mikäli olosuhteet niin vaativat. 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus peruuttaa luokkia osallistujamäärän jäädessä alhaiseksi. 
 
 
 
 
TERVETULOA MUKAAN SUOMALAISEN RATA-AJON KARANTEENITAPAHTUMAAN! 
 


