Kilpailukutsu

(päivän aikataulu päivitetty)

Tervetuloa Toyota EcoRun loppukilpailuun
14.10.2017 Lahteen!
AL-Sport EcoRun Cuppien kansallinen kilpailu
Järjestäjänä Autoliiton Myrskylän osasto ry
AL-kilpailulupanumero: 3/ER/2017
Kilpailupaikka: Vesijärven Auto Oy, Myyntimiehenkatu 4, 15700 Lahti
(Renkomäki, Lahden eteläinen liittymä 4-tieltä)

Kilpailijat

Kilpailu on kutsukilpailu, johon pitää ansaita osallistumisoikeus. Osallistumisoikeus
myönnetään kuljettajalle. Autossa pitää olla sekä kuljettaja, että kartanlukija. Kartanlukijan
pitää olla vähintään 15-vuotias ja kuljettajalla pitää olla voimassa oleva ajokortti.
Kilpailijalla tulee olla kilpailulisenssi, että hän saa AL-Sport EcoRun cuppien pisteitä. Jos
kuljettajalla on lisenssi, mutta kartturilla ei, vain kuljettaja saa cup-pisteitä.
Tutustumislisenssejä myydään kilpailupäivänä kilpailutoimistossa (hinta 25€). Aluekilpailuiden
kautta paikan saaneille mahdollisesti tarvittavat lisenssit järjestetään maksutta.
Osallistumisoikeuden saa 21 kilpailijaparia ajamalla Toyota EcoRun -aluekilpailuissa (alkuerät)
hyvän sijoituksen. Aluekilpailut ajetaan ajalla 9. - 23.9.2017. Mukana on seitsemän Toyotaliikettä, joista kustakin kutsutaan kolme parasta loppukilpailuun (välierät ja finaali) Lahteen.
Tietoa aluekilpailuista https://autoliitto.fi/toyota-ecorun
Osallistumisoikeuden saavat automaattisesti AL-Sport EcoRun Cupeissa ajaneet kuljettajat,
jotka ovat pistekärjessä. Näitä on 10 kilpailijaparia.
Lisäksi kilpailuun voidaan kutsua media- ja VIP-osallistujia.

Kilpailuautot ja kilpailun kulku välierissä ja finaalissa
Kilpailu ajetaan järjestäjien osoittamilla autoilla. Autot kuuluvat luokkiin HEV ja B/D.
Kilpailun reitti ilmoitetaan vain tiekirjalla. Kaikki kilpailijaparit ajavat aamun välierissä, joista
valitaan kuusi kilpailijaparia iltapäivän finaaliin. Välierissä auto on Toyota Auris hybridi. Finaali
ajetaan kahdella erilaisella autolla, joista toinen on ei-hybridiauto.

Kilpailun aikataulu
22.9.2017
24.9.
27.9.
2.10.
4.10.
10.10.

Osallistumismaksu

Cup-kilpailuiden kautta osallistumisoikeuden saaneiden tulee vahvistaa
osallistumisensa
Aluekilpailuiden (alkukarsintojen) suoritukset päättyvät
Aluekilpailuiden parhaimmat kutsutaan loppukilpailuun
Aluekilpailuiden kautta osallistumisoikeuden saaneiden tulee vahvistaa
osallistumisensa loppukilpailuun
Kilpailuun osallistuvien nimet julkaistaan (ns. ilmoittautuneiden lista)
Lähtöluettelo julkaistaan
Osallistumismaksua ei ole.

Kilpailupäivän 14.10.2017 alustava aikataulu (päivitetty 4.10.2017)
(8:00 – 8:36)
(8:40 – 8:55)
(9:08)
(12:00)
(12:14)
(14:53)
(15:08)
(15:23)
(15:28)
(15:45)

8:00 – 3:36
8:50 – 9:05
9:12
11:30
11:45
14:29
14:44
14:59
15:05
15:20

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla numerojärjestyksessä
Tiedotustilaisuus kilpailijoille (ohjaajakokous)
Ensimmäinen kilpailijapari lähtee välierien reitille
Viimeinen kilpailijapari on ajanut välierät
Ensimmäinen kilpailijapari lähtee finaalin reitille
Viimeinen kilpailijapari on ajanut finaalin
Tulokset
Protestiaika päättyy
Palkintojenjako
Kilpailu päättyy

Tuloslaskenta
Paras tulos on se, joka ajaa vähäisimmällä hiilidioksidipäästöllä. Tasatilanteissa katsotaan
myös auton polttoaineen kulutus ja sähköllä ajon osuus sekä ajoaika. Nopeampi ajoaika on
parempi (aikaikkuna maaliin saapumiselle on 59 sekuntia). Ajoaika katsotaan ATpöytäkirjoista, ei Driveco-järjestelmästä. Finaalissa kahden auton hiilidioksidipäästöt
(kulutukset) lasketaan yhteen.

Cuppien pisteet
Cup-kilpailijat saavat pisteet siihen cupiin, mistä hän sai osallistumisoikeuden Toyota
EcoRuniin.

Kilpailutoimisto on Vesijärven Autossa / Marko Hovatov sekä ennen kilpailua,
että kilpailupäivänä 14.10.2017.

Kilpailuorganisaatio
Järjestelytoimikunta
Puheenjohtaja: Markku Aalto 040 7694 970 /markkuaalto@luukku.com
Kilpailun johtaja: Jaakko Riikonen, 040 5544200 /jaakko.riikonen@outlook.com
Kilpailun 2-johtaja: Marko Hovatov, 0440 84 2127 /marko.hovatov@sok.fi
Sihteeri: Virpi Hokka
Kilpailun reitti- ja AT-johtaja: Jari Valkjärvi
Tulolaskenta: Matti Liedes
Tuomari

Kari Kuokkanen

Kilpailun säännöt
Kilpailun säännöt poikkeavat yleisistä lajisäännöistä. Kilpailun säännöt ja tulevat infot löytyvät
netistä kilpailun sivulta https://autoliitto.fi/toyota-ecorun

