
KILPAILIJAINFO 
 
HONG KONG HANKIRALLI 
24.-25.2.2007 
 
        
 
 
 
 
 
 
KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU 
 
24.2.2007 klo  
 08.00 Kilpailutoimisto avataan 
 08.00 Kilpailupapereiden tarkastus alkaa kilpailutoimistossa 
 08.30 Tuomariston 1. kokous 
 09.00 - 13.10 Autojen esikatsastus 
 10.00 Lähtöön hyväksyttyjen lista julkaistaan ja sitä täydennetään 1/2 h välein 
 10.01 Kilpailumateriaalin jako hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan 
 12.01 Kilpailun lähtö Kauppatori, Helsinki 
 15.30 1. kilpailijan ihanneaika 1. tauon AT:lle 
 20.19 1. kilpailijan ihanneaika 2. tauon AT:lle 

25.2.2007   
n. 01.07 1. kilpailija maaliin Finlandia-talo, Helsinki 

  Tulosten julkaisuaika ilmoitetaan kilpailuun hyväksyttyjen listan yhteydessä 

 14.30 Palkintojenjako Hotel Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki 
 
       
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU 
 
Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.  Aika: 24.2.07 klo 08.00 – kilpailun loppuun 25.2.07. 
 
 
KILPAILUTOIMISTO     
 
Paikka:  Finlandia-talo 
Osoite: Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki 
Puhelin: 040 810 9179 
s-posti: hankiralli@hankiralli.fi 
Henkilö: Marja Sjursen 
Aukioloaika: 24.2.07 klo 08.00 – kilpailun loppu 25.2.07 
 
 
Kilpailutoimisto ennen kilpailupäivää: 
Nimi Kalevi Differt 
Osoite Tuohitie 16, 01820  Klaukkala 
Puh. 0400 700 407 
sähköposti kalevi.differt@hankiralli.fi 
 
Toimitsijat   
Kilpailunjohtaja  Hannu Hyttinen 040 5084449 
Kilpailun apulaisjohtajat Arto Heino (johtokeskus) 040 5072333 
  Pertti Liuhta (kilpailukeskus) 041 4401620 
Kilpailun sihteeri Marja Sjursen  040 8109179 
   
Kilpailijoiden yhdyshenkilöt Risto Frank  040 5769551 
  Anita Heino  0400 870 588 



   
MAJOITUS 
 
Kilpailun järjestäjä on neuvotellut majoitustarjouksen Hotel Crowne Plazan kanssa. Tarjous kahden hengen 
huoneesta on 99 €/yö. Huoneita voi kysyä numerosta 09-2521 0000, tarjouksen merkki ”Hankiralli”. 
 
 
KILPAILUN KULKU 
 
Trailerien purku 
 
Traileriparkki sijaitsee kilpailukeskuksen vieressä Auroran kentällä (karttaliite 2). Kilpailun ajaksi trailerit on 
mahdollista niin halutessanne siirtää Nummelaan Hong Kong-tavaratalon pihalle tai Kahvila-Ravintola 
Myllylammen pihalle (teiden nro 1 ja 25 risteys). 
 
Kilpailukeskuksen palvelut 
 
Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus ruokailuun ja ostaa pikkusyötävää koko kilpailun keston ajan. 
Kilpailijoiden pukeutumis- ja peseytymistilat löytyvät kilpailukeskuksen tiloista. 
 
Ilmoittautuminen ja papereiden tarkastus 
 
Kilpailukeskuksessa Finlandia-talolla, Mannerheimintie 13 e, Helsinki (karttaliite 2) klo 08.00 alkaen. 
Molempien kuljettajien tulee olla paikalla ilmoittautuessa. 
 
Seuraavat paperit tulee esittää ilmoittautuessanne: ajokortit, lisenssit (kaikki), tutkintokortit, auton paperit 
sekä Historic-luokan osalta FIA-passi. 
 
Katsastus 
 
Esikatsastus järjestetään lauantaina 24.2.2007 klo 09.00 alkaen, paikoitushalli P-Eliel, 
Töölönlahdenkatu/Elielinaukio, Helsinki (karttaliite 2). Kilpailunumerot sekä tuulilasimainos oltava 
asianmukaisesti kiinnitettyinä esikatsastukseen tultaessa. Katsastukseen tultava tieliikenteeseen 
hyväksytyillä renkailla, ei piikkipyörillä. 
 
Katsastusaikataulu:  
Numerot: 
 

Kellon aika: 

1-30 09.00-09.30 
31-60 09.30-10.00 
61-90 10.00-10.30 
91-120 10.30-11.00 
121-150 11.00-11.30 
151-180 11.30-12.00 
181-220 12.00-12.40 
Katsastus päättyy 13.10 
 
Katsastusten painotukset: 
 
 ESIKATSASTUS 
 
 - Henkilökohtaiset ajovarusteet (ajopuku, suojakypärä). 
 - Auton turvavarusteet (vyöt, turvakehikot/iskusuojat, FIA-standardin mukaiset penkit) 
 - Auton ulkonäön siisteys 
 
   Lisäksi Historic: Ei digitaalisia järjestelmiä, ei Xenon-valoja 
 
 VÄLIKATSASTUS 
 
 - Äänet 
 

LOPPUKATSASTUS 
 
- Suoritetaan pistokokeina osalle maaliin saapuneista. Tarvittaessa kaluston 
sääntöjenmukaisuus varmistetaan purkamalla ja sinetöimällä auton moottori ja/tai muita auton 
laitteistoja. 



 
 
Kilpailumateriaalin jako 
 
Kaksi tuntia ennen omaa lähtöaikaa kilpailutoimistosta hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan. 
Kilpailumateriaali sisältää 3 kpl reittikarttoja, tiekirjan, aikakortti 1:n, huoltoauto-tunnuksen, rallilehden sekä  
2 kpl Hankiralli-tarroja. 
 
Lähtö 
 
Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan ohjelman mukaisesti kilpailun virallisella ilmoitustaululla. 
Lähtö tapahtuu lauantaina 24.2.2007 klo. 12.01 Helsingin Kauppatorilta (karttaliite 2) yhden (1) minuutin 
välein. Kilpailun lähdössä ei ole Parc Fermé-aluetta. Suositellaan lähtöpaikalle saapumista enintään 40 min. 
ennen omaa lähtöaikaa. Huoltoautot eivät saa tulla lähtöalueelle. 
 
Siirtymä: Lähtö - EK1 
 
Kilpailijoilla on mahdollisuus renkaidenvaihtoon ennen ensimmäistä erikoiskoetta, joten pääosa siirtymästä 
voidaan ajaa siviilirenkailla. Renkaanvaihtoalue sijaitsee noin 1 kilometri ennen EK1:tä. 
 
Kokoomatauot ja huollot 
 
Reitin varrella on kaksi enintään 1 tunnin taukoa. Tauoilla huoltaminen on sallittu. Keskitettyä huoltoaluetta 
ei ole. Huolto muualla kuin järjestäjän osoittamilla huoltoalueilla on kielletty. Huoltovapaiden taukojen aikana 
on auton (tarvittaessa myös huoltoauton) alla käytettävä riittävän suurta suojapressua tai –pahvia. 
Taukopaikoille vain yksi huoltoauto kilpailijaparia kohden. 
 
Maali 
 
Maaliin ajettaessa on vapaa ennakko. 
 
Parc Fermé 
 
Kilpailun maalissa on Parc Fermé-alue vain luokille 1-11, paikka Auroran kenttä (karttaliite 2). 
 
Palkintojenjako 
 
Palkintojenjako ja juhlalounastilaisuus pidetään sunnuntaina 25.2.2007 Hotel Crowne Plazan Royal-salissa 
klo 14.30 alkaen, osoite Mannerheimintie 50, Helsinki, puh. 09-2521 2001. Palkinnot jaetaan molemmille 
ohjaajille. Palkinnot ovat mm. muisto- ja käyttöesineitä sekä lahjakortteja. Palkittavat saavat myös ilmaisen 
juhlalounaan. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista 
syistä poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailun johtaja. 
 
 
 
 
LIITTEET Karttaliite 1 (pk-seudun lähestymiskartta) 
 Karttaliite 2 (kilpailukeskus, parkki, katsastus, lähtö, maali, palkintojenjako) 
 
 
TERVETULOA HONG KONG HANKIRALLIIN! 





P
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