NEZ 5.10.2013
Finnish events of North European Auto
Navigation Championship
Autosuunnistuksen Pohjois-Euroopan mestaruussarjan
Suomen osakilpailu

INVITATION/KUTSU
UFAK-lenkki 50 v-UFAK länken 50 år
5.10.2013 UFAK
Ungdomsföreningarnas automobilklubb rf invites all Auto Navigators from FIA`s North European
Zone to participate in the Auto Navigation Finnish NEZ event on Saturday 5.10.2013. The event is
driven with AKK-motorsport ry permission 12/AS/13.
Ungdomsföreningarnas automobilklubb rf kutsuu kaikkia autosuunnistuksen harrastajia
järjestämäämme autosuunnistuksen NEZ-osakilpailuun. Kilpailu toimii samalla Cup-sarjan
osakilpailuna. Kilpailu ajetaan lauantaina 5.10.2013. Kilpailu järjestetään AKK-Motorsport ry:n
luvalla x/AS/13.
Chairman of the jury/Tuomariston pj
Terrain observer/Maastovalvoja
Steward(Jury)/Tuomari
Steward(Jury)/Tuomari
Steward(Jury)/Tuomari
Race manager/Kilpailun johtaja
Race manager/Kilpailun johtaja
Secretary/Sihteeri
Route clerk/Ratamestari
Route clerk/Ratamestari
Route clerk/Ratamestari
Route clerk/Ratamestari
Scrutineering/Katsastus
Contact person for foreign competitors
Public relations/Tiedotus

Jyri Kaisla
Ari-Pekka Euren
Marko Lassila
Juha Tammisto
Kim Pedersen
Rolf Felin
Pasi Kekkonen
Bengt Ölander
Erkki Laakso
Stefan Åstrand
Matti Muttilainen
Leena Sihvo
Krister Ahjonpalo
Stefan Felin
Bengt Ölander

Competition office/Kilpailutoimisto

Bengt Ölander, Masalantie 626, FI-02440 Luoma.
05.10.2013 from 12.00 on at the starting place.
ufak@kolumbus.fi
Using the registration form below. Deadline is 29.09.2013 at
18:00. Registration after deadline is not possible! Valid
registration
can
be
checked
from
KITI-system
https://akk.autourheilu.fi/Public/Kiti/Competition/CompetitionCa
lendar.aspx

Registration foreign competitors

Ilmoittautuminen

Hyvinkää
Orimattila
Hämeenlinna
Helsinki
Denmark
+358505695512
+358505607224

+358408488011

Sunnuntai 29.09.2013 klo 18:00 mennessä KITI-kisapalveluun
(https://akk.autourheilu.fi/Login.aspx).
B-Cup ja NEZ-luokkaan ei voi jälki-ilmoittautua.
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Classes and fees/
Kilpailuluokat ja -maksut

NEZ foreigners (NEZ-U)
NEZ national (NEZ-FIN) M ja A
NEZ Beginner’s Cup only
National MA
National B-CUP

100 €
100 €
70 €
70 €
70 €

Approx race ideal time/Reitti

NEZ 4h,NEZ Beginner’s Cup 3h,MA 4h, B-CUP 3,5h,

Route definition/Reitinmäärittely

According to the valid Finnish regulations.
Sääntökirjan sallimat

Maps/Kartat

According to the valid Finnish regulations. All the maps from the
organizer.
Sääntökirjan sallimat. Kartat järjestäjältä.

Time control/EMIT

Both manned and unmanned emit time controls are used in the
race. Real punching time (style 1) is used. Emit regulations can
be found in
http://www.autosuunnistus.net/vinkit/EMIT_regulations.pdf
Kilpailussa käytetään sekä miehitettyjä että EMITaikatarkastusasemia. Tapa 1 on käytössä aikalaskennassa.

Competition center/Kilpailukeskus

Hotelli Tallukka in Vääksy is the competition center. The start
place will be published in the start list. Hotelli Tallukka
Vääksyssä toimii kilpailukeskuksena. Kilpailun lähtöpaikka
ilmoitetaan lähtöluettelossa.

Start list/Lähtöluettelo

Start list will be published in KITI-system
https://akk.autourheilu.fi/Public/, 01.10.2013 at 20.00. Start list
is also available in http://www.kolumbus.fi/ufak/
Starting place is described in the start list.
Lähtöluettelo julkaistaan 01.10.2013 klo 20.00 KITIkisapalvelussa. Lähtöluettelo nähtävissä myös sivuilla
http://www.kolumbus.fi/ufak/ Lähtöpaikka käy ilmi
lähtöluettelosta.

Scrutineering/Katsastus

Latest 30 minutes before starting time at the starting place.
Lähtöpaikalla viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa.

Prizes/Palkinnot

Prize giving ceremony will be held as soon as the results are
official. Prizes are practical and or recollection items.
Käyttö- ja muistoesineitä.

NEZ 5.10.2013
Finnish events of North European Auto
Navigation Championship
Autosuunnistuksen Pohjois-Euroopan mestaruussarjan
Suomen osakilpailu
Accommodation/Majoitus

Hotel Tallukka, which is the Competition center in both
NEZ-events has made a good offer for the competitors
In a 3 person room 36€/person/night
In a doubleroom
40€/person/night
In a 1 person room 66€/person/night
Includes breakfast, sauna, pool and gym
Please mention code: NEZ when ordering.
Hotel Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääksy
www.tallukka.fi nina.laitiainen@tallukka.fi
Mikäli haluatte majoitusta
erikoishinta kilpailijoille.

on

Hotelli

Tallukalla

3 hengen huoneessa 36€/henkilö/yö
2 hengen huoneessa 40€/henkilö/yö
1 hengen huoneessa 66€/henkilö/yö
Sisältäen aamupalan, saunan, sekä uima-altaan ja
kuntosalin käytön.
Mainitkaa koodi: NEZ varatessanne huoneen niin
huomioidaan y.o hinnat.

Perjantaina 4.10 järjestettävä NEZ-Syyseksytys kilpailussa on sama kilpailukeskus/maali.
Suomalaisille kilpailijoille tiedoksi.
Ruokailu
Mikäli haluatte syödä kisan jälkeen ilmoittakaa siitä ilmoitusajan puitteissa (henkilömäärä,
perjantain sekä lauantain ruokailu) sähköpostilla ufak@kolumbus.fi koska KITI´ssä tämä ei ole
mahdollista. Ruokailu maksaa 12€ /henkilö ja maksetaan lähtöpaikalla ilmoittautuessanne.
Huom! Ilmoitus koskee sekä 4.10 että 5.10 ajettavaa kilpailua.

Organiser reserves the rights to cancel, modify or suspend the competition or part of it in case of the
circumstances. Competitors participate in the competition at their own risk.
Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa, siirtää, peruuttaa tai keskeyttää kilpailun olosuhteiden niin
vaatiessa. Osanotto kilpailuun tapahtuu omalla vastuulla eikä järjestäjä ota vastuuta kilpailijan
toiminnasta kilpailun aikana.
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Please, send the following registration to email address ufak@kolumbus.fi
REGISTRATION FORM:
__UFAK-lenkki 50v 5.10.2013 NEZ
__UFAK-lenkki 50v 5.10.2013 NEZ & Beginner’s Cup
__UFAK-lenkki 50v 5.10.2013 Beginner’s Cup Only

Driver
name:
team:
nationality:
license number:
email address:

Navigator
name:
team:
nationality:
license number:
email address:
Car make and model:

Do you want to eat after the race ?
____ YES

____ persons

____ NO
The price of this dinner (12€/ person ) has to be paid at the starting place.

