
KILPAILUN SÄÄNNÖT           

 

TAMPERE DRIFT BATTLE 

12.09.2020 

Kansallinen 

Tampereen Urheiluautoilijat ry 

Tampere 

 

1.OHJELMA 

27.08.2020  Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. 

08.09.2020  klo 23.59 Ilmoittautumisaika päättyy. 

09.09.2020  Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohjeet 

  julkaistaan kiti-kisapalvelussa. 

12.09.2020  klo  8.00 Kilpailutoimisto avataan ja kilpailupaikalla ilmoittautuminen alkaa. 

 klo  8.30 Katsastus alkaa. 

 klo  9.30 Kilpailupaikalla ilmoittautuminen ja katsastus päättyy. 

 klo  9.30 Ohjaajakokous. 

 klo 10.00 Vapaat harjoitukset. 

 klo 12.00 Ohjaajakokous. 

 klo 13.00 Lajittelu. 

 klo 15.00 Ohjaajakokous, pariajokaaviot 

 klo 16.00 Pariajo. 

 klo 18.00 Palkintojen jako. 

 klo 19.00 Kilpailutoimisto ja rata-alue suljetaan. 

Huom! Kilpailupäivän aikataulua tarkennetaan tarvittaessa ja muutoksista ilmoitetaan 

kilpailijaohjeessa. 

 

Virallinen ilmoitustaulu kilpailutoimistossa 

Luettavissa myös osoitteessa http://tamua.fi/drift2020. 

 

Kilpailutoimisto 

Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20 ,33900 Tampere 

Puhelin: +358 40 0636755 

Sähköposti:  sari.koivumaki@gmail.com 

Henkilö: Sari Koivumäki 

Aukioloaika: 12.09.2020  klo 8.00 – 19.00 

 

Lehdistökeskus 

Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20 ,33900 Tampere 

Puhelin: +358 40 0999058   

Sähköposti: jyrki.joensuu@saunalahti.fi 

Henkilö: Jyrki Joensuu  

Aukioloaika: 12.09.2020  klo 8.00 – 19.00 

 

2. JÄRJESTÄJÄ 

12.09.2020 ajettavan Tampere Drift Battle  

järjestäjä on Tampereen Urheiluautoilijat ry. 

Kilpailurata sijaitsee Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen asfaltoidulla pysäköintialueella. 

 

Kilpailu järjestetään noudattaen Autourheilun yleisiä sääntöjä, drifting lajisääntöjä sekä tämän 

kilpailun sääntöjä jotka AKK-Motorsport on hyväksynyt lupanumerolla 63/DRF/2020. 

 

 



Tuomarit 

Tuomariston puheenjohtaja Esa-Pekka Järvinen  Varkaus 

Arvostelutuomari  Jukka Kilpinen 

Arvostelutuomari  Harri Hokkanen 

Arvostelutuomari 

 

Toimitsijat   

Kilpailu johtaja Frank van Nunen  +358 40 5476683   francis.van.nunen@gmail.com 

Kilpailun sihteeri Outi Talikka         +358 40 9668138 outi.talikka@gmail.com 

Turvallisuuspäällikkö Isto Kivipelto       +358 40 0234898 

Katsastuspäällikkö Heidi Hiltunen      +358 50 3409100  

Varikkopäällikkö Arto Kivipelto       +358 50 0737878 

Kilpailutapaht. johtaja Kimmo Kojo         +358 40 0778969    

Kilp. yhteyshenkilö Markku Kuusijärvi +358 40 0630700 

 

3. KILPAILULUOKAT 

Luokka 1 Pro    

 

4. ILMOITTAUTUMINEN 

TAMPERE DRIFT BATTLE kilpailuun voivat osallistua kaikki kilpailijat joilla on voimassa 

vähintään AKK:n peruslisenssi. Lisäksi vaaditaan voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti 

tai rataleimatutkinto. 

 

Kilpailija tulee ilmoittautua kilpailuun KITI-kisapalvelussa. 

Ilmoittautumisaika päättyy 07.09.2020 klo 23.59. 

 

5. OSALLISTUMISMAKSU 

Osallistumismaksu on 170 €, sisältää sähkö- ja vesimaksun (20 €) 

Maksu tulee suorittaa järjestäjän  Tampereen Urheiluautoilijat ry:n tilille  

FI36 5731 3420 0087 72 viimeistään 07.09.2020 klo 23.59. 

Viestikenttään kilpailijan nimi ja lisenssinumero. 

 

Kilpailun järjestäjä voi hyväksyä osallistumisen myös ilmoittautumisajan jälkeen. 

Tällöin ilmoittautumismaksu on 220 € . 

 

Osallistumismaksu sisäänpääsyn kilpailijalle ja kolmelle avustajalle. 

 

6. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUPAIKALLA 

Ilmoittautuminen kilpailutoimistossa 8.00 – 9.30 

Ilmoittautuessa tulee esittää voimassa oleva ajokortti tai rataleimatutkinto sekä sekä voimassa 

oleva auton vakuutustodistus. 

Kilpailun järjestäjällä on velvollisuus tarvittaessa antaa THL:lle paikalla olleiden nimet, 

joten anna ehdottomasti mekaanikkojen nimet ja puhelinnumerot ilmoittautuessasi. 

Tietoja säilytetään 14 vrk tapahtumasta. 

 

7. VARIKKO 

Varikko avataan 12.09 klo 6.00.  (perjantain 11.09 tiedot kilpailijaohjeessa) 

Varikolle tullessa tulee noudattaa varikkopäällikön ohjeita. Varikolle voidaan sijoittaa vain 

kilpa-auto ja huoltoauto, muiden ajoneuvojen tuonti varikolle on kielletty. Koko kalusto 

rakenteineen on oltava sijoitettuna varikkopäällikön osoittamalle alueelle. Mikäli määräyksen 

rikkomisesta joudutaan huomauttamaan toistuvasti voi järjestäjä langettaa 500 € sakon. 

 



Jokaisella kilpailijalla on oltava käyttövalmis viranomaisen hyväksymä vähintään 6 kg:n 

sammutin ja sammutuspeite käytössään. Sammutin tulee olla varikkopilttuussa näkyvillä ja 

helposti saatavissa. 

Kilpa-auton ja huoltoauton alla on oltava vähintään pohjapinta-alan kokoinen nesteitä 

läpäisemätön suojapeite. Lisäksi tulee olla kilpailijakohtainen öljyvahinkojen estoon tarkoitettu 

imeytysmatto, imeytyskyvyltään koko kilpa-auton öljymäärää vastaava. 

 

Polttoainetta ei ole saatavissa kilpailupaikalla. 

Tupakointi ja tulityöt ovat sallittuja vain niille varatuilla paikoilla. 

Kuljettaja huolehtii käyttämiensä renkaiden poiskuljettamisen kilpailupaikalta ja jättää 

muutenkin varikkopaikkansa siistiksi. 

Kuljettaja on vastuussa myös avustajiensa teoista ja laiminlyönneistä. Alkoholin käyttö 

varikolla on kielletty. 

 

8. KATSASTUS 

Katsastus suoritetaan varikkopaikalla 8.30 – 9.30. 

Desibeliraja on dB 110 / 4500 rpm. 

Hyväksytty katsastus on edellytys kilpailuun osallistumiselle. 

 

9. OHJAAJAKOKOUS 

Ohjaajakokoukset suoritetaan kilpailijaohjeessa ilmoitetun aikataulun mukaan. Mikäli tulee 

muutoksia, niin niistä ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla. 

Ohjaajakokouksissa kilpailijan tulee olla koko ajan. Myöhästymisestä  kilpailijalle määrätään 

50 € sakko. Poisjäännistä järjestäjä voi sulkea kilpailijan pois kilpailusta. 

 

10. KILPAILUSUORITUS 

Kilpailussa suoritetaan harjoitus, lajittelu ja pariajo Drifting-lajisäännön mukaisesti. 

Tarvittaessa tarkennetaan lisämääräyksellä. Kaavioon pääsyn edellytyksenä on hyväksytty 

lajittelusuoritus. 

Tuomaristolla on oikeus julistaa kilpailu päättyneeksi tai keskeytyneeksi. 

 

11. TULOKSET 

Tulokset löytyvät kilpailun jälkeen KITI-kisapalvelusta. 

 

12. PALKINNOT 

Kilpailussa palkitaan luokittain kolme parasta kuljettajaa. Noutamatta jääneitä palkintoja ei 

lähetetä. 

 

13. PANDEMIATILANNE 

Mahdolliset määräykset liittyen pandemiatilanteeseen saattavat muuttaa kilpailun kulkua ja 

johtaa lisämääräyksiin. Mikäli tapahtumaan osallistuvalla henkilöllä on hengitystieinfektion 

oireita, on syytä välttää tapahtumaan osallistumista. Muutenkin tapahtumassa tulee noudattaa 

annettuja pandemian turvasuosituksia. 

 

14. VASTUU JA VARAUKSET 

Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta joka saattaa koitua kilpailijalle itselleen tai hänen 

autolleen tai jonka hän aiheuttaa toiselle henkilölle tai toisen omaisuudelle. Kilpailija on 

vastuussa siitä, että hän ja hänen avustajansa tuntevat tämän kilpailunsäännöt, 

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. 

 

Tervetuloa kilpailemaan!  Kilpailun johtaja  Frank van Nunen 


