KILPAILUKUTSU
Sähköautojen taloudellisuusajokisa

Nummela EV-Challenge 2020
Autoliiton Helsingin seudun osasto ry ja Sähköautoilijat ry järjestävät sähköautoille taloudellisuusajon
harjoituskisan 3.10.2020

YLEISTIEDOT
Harjoituskilpailu ajetaan muun liikenteen joukossa yleisillä ja yksityisillä teillä.
Kilpailutoimisto, lähtö ja maali sijaitsevat Nummelan lentokentällä osoitteessa Lentokentäntie 5, 03100 Nummela,
Finland.
Autossa on oltava koko kisan ajan vähintään kaksi henkilöä, kuljettaja ja kartturi.

RUOKAILU
Tarjoamme kilpailijoille lämpimän ruoan kisan aikana.

ERIKOISKOE: KIIHDYTYS- JA JARRUTUSKOE
Ennen varsinaista taloudellisuusajoa autot suorittavat kiihdytys- ja jarrutuskokeen lentokentällä erikseen
annettavien ohjeiden mukaan. Kokeessa ajetaan:
-

Kiihdytys paikalta lähtien 100 metriä (valoporttimittaus, aika / sekuntia)
Jarrutus 60 km/h à 0 km/h (manuaalinen mittaus / metriä)

TALOUDELLISUUSAJO
Autojen kulutus mitataan käyttäen auton omia kulutusmittareita. Kulutusmittarit nollataan erikoiskokeen jälkeen ja
kilpailijat lähtevät taloudellisuusajoreitille väliaikalähdöllä.

Ajettavan reitin kokonaispituus on noin 150 km ja se on jaettu kolmeen erikoiskokeeseen. Jokaiselle EK:lle
annetaan ajoaika, josta ei saa poiketa. Ajonopeuksia valvotaan tutkan avulla. Reitti osoitetaan sekä tiekirjalla ja
kartalla ja sen noudattamista valvotaan reittitarkastuspisteillä.
Osallistuvien autojen on selvittävä kilpailusta ilman välilatausta.
Ajossa noudatetaan AL-Sport Ecorun Taloudellisuusajon sääntöjä muokattuna tätä kilpailua varten.
Tuloslaskennan yksityiskohdat esitellään myöhemmin.
Kilpailuun hyväksytään myös nk. range extendereillä varustetut autot. Nämä autot listataan tuloksissa erikseen.

ILMOITTAUTUMINEN
Linkki kilpailun ilmoittautumissivuun (Autoliiton EcoRun -sivusto)
Osallistumismaksu on 49 € / autokunta, mikä maksetaan tilille Nordea FI50 20591 80001 6945, AL Helsingin
Seudun osasto 28.9.2020 mennessä. Viitteeksi kuljettajan nimi.
Ilmoittautumisaika päättyy su 27.9 klo 20:00. Jälki-ilmoittautumisessa maksu on 60 € paikan päällä käteisellä,
samoin jos ei ole suorittanut maksua etukäteen tilille.
- Osallistumismaksu sisältää kilpailumateriaalin sekä lounaan
- Maksimi osallistujamäärä on 50 autokuntaa
- Kilpailijoilta ei vaadita kilpailijalisenssiä
Toivomme mahdollisimman aikaista ilmoittautumista. Osallistujaluettelo ja lähtöajat julkaistaan ke 30.9. AL
Helsingin Seudun osaston sivuilla.
Kilpailun sähköposti: ecorun.alhelsinki@gmail.com
Kilpailun viralliset sivut: EV-Challenge
Taloudellisuusajokilpailuihin ilmoittautuneiden tietoja voidaan julkaista ennen kilpailun alkua mielenkiintoa tukevaa
tarkoitusta varten järjestäjän ja AL-Sportin julkaisuissa. Ilmoittautumalla kilpailuun osallistuja ymmärtää myös, että
kilpailun lopputulokset voidaan julkaista AL-Sportin julkaisuissa kilpailua ja sen mielenkiintoa tukevaa tarkoitusta
varten.
Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija antaa suostumuksensa sille, että häntä voidaan kuvata kilpailussa ja kuvia tai
videoita voidaan julkaista järjestäjän ja AL-Sportin julkaisuissa (esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa,
YouTubessa ja painetussa lehdessä) kilpailun mielenkiintoa järjestäjän ja AL-Sportin toimintaa tukevaa tarkoitusta
varten.

KILPAILUN KULKU la 3.10.2020
08:00

Kilpailutoimisto avataan ja ilmoittautumiset alkavat (kilpailumateriaali jaetaan). Autojen katsastus
alkaa heti ilmoittautumisen jälkeen.

08:50

Ajajakokous, pakollinen kaikille osallistujille

09:30

Ensimmäinen auto kiihdytys ja jarrutuskokeeseen

10:00

Ensimmäinen auto kilpailureitille

12:30

Ensimmäinen kilpailijapari saapuu maaliin

14:00

Tulokset julkaistaan kilpailutoimistossa

MITÄ KILPAILUSSA TARVITAAN?
-

Kuljettajalla voimassa oleva ajokortti
Kello jossa sekuntiosoitus (kilpailun virallisen kellon ajan voi tarkistaa kilpailutoimistosta)
Alaspäin laskeva kello, esim. munakello
Muistiinpanovälineet

Auton omalla tripillä pärjää mutta erillisestä GPS-tripistä on suuri apu. Sellaisen saa myös sovelluksena puhelimeen tai
tablettiin. Hyväksi havaittu on esim. MotionX-GPS, jonka käyttö kannattaa opetella ennen kilpailua.
Kilpailijat saavat kilpailutoimistossa ilmoittautuessa käyttöönsä tiekirjan, reittikartan, aikakortin, kilpailunumerot ja muun
mahdollisen ohjeistuksen.

COVID-19
Noudatamme kilpailun järjestämisessä viranomaisten antamia määräyksiä. Pidämme etäisyyksiä kaikissa tilanteissa,
jaamme hengityssuojaimia osallistujille ja käsidesiä on tarjolla kilpailutoimistossa.

Järjestelytoimikunta:
Kilpailun johtaja:
Ratamestari:
Tiedottaja ja kuuluttaja:
Turvapäällikkö:
Tuloslaskenta:
TERVETULOA!
Järjestelytoimikunta
AL Helsingin Seudun osasto

Kilpailua tukemassa:

Rauli Koivunen, rauli.koivunen@gmail.com, 040 5115 814
Ari Parkkinen, palikka@me.com, 040 7180 721
Kirsi Immonen, kirsi@sahkoautoilijat.fi, 040 1750 589
Mikko Harkola
Rauli Koivunen ja Ari Parkkinen

