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TeijoTalot-AS 26.9.2014 
 
Lammin Urheiluautoilijat invites all Auto Navigators from FIA’s North European Zone to 
participate in the Auto Navigation Finnish NEZ event on Friday 26.9.2014. The event is driven with 
AKK-motorsport ry permission 14/AS/14. 
 
Lammin Urheiluautoilijat kutsuu kaikkia autosuunnistuksen harrastajia järjestämäänsä 
autosuunnistuksen NEZ-osakilpailuun. TeijoTalot-AS ajetaan Hämeenlinnassa perjantaina 
26.9.2014. Kilpailu järjestetään AKK-Motorsport ry:n luvalla 14/AS/14. 
 
Chairman of the jury/tuomariston pj Jyri Kaisla Hyvinkää 
Terrain observer/maastovalvoja Riku Bitter Riihimäki 
Steward (Jury)/tuomari Rolf Felin Vantaa 
Steward (Jury)/tuomari Pertti Oksanen Helsinki 
Steward (Jury)/tuomari Kari Paulin Janakkala 
Steward (Jury)/tuomari Folke Ringberg Sweden 
Race manager/kilpailunjohtaja Maarit Rajamäki-Kivi  +358 (0)40 545 9199 
Secretary/sihteeri Sirpa Heikkinen  
Route clerk/ratamestari Marko Lassila  
Route clerk/ratamestari Miikka Mäenpää   
Route clerk/ratamestari Pekka Virtanen  +358 (0)400 966 095 
Result calculation/tuloslaskenta Åke Mether  
Scrutineering/katsastus Ville Heikkilä  
Contact person for foreign competitors Stefan Felin  +358 (0)40 848 8011 
Public relations/tiedotus Pekka Virtanen  +358 (0)400 966 095 
  
  
Competition office/kilpailutoimisto Sirpa Heikkinen, Arvi Kariston katu 4 B 9,  

13100 Hämeenlinna, Finland 
sirpahelena.heikkinen@gmail.com 
26.9.2014 from 12.00 on at the starting place. 
 

Registration foreign competitors Electronically at www.autosuunnistus.net  
=> Kilpailut => NEZ => NEZ registration 
Deadline is 21.9. at 18:00.  
Registration after deadline is not possible!  
Valid registration can be checked from KITI-system 
https://akk.autourheilu.fi/Public/Kiti/Competition/Compet
itionCalendar.aspx 

 
Ilmoittautuminen 

 
Sunnuntaihin 21.9. kello 18.00 mennessä KITI-
kisapalveluun. NEZ-luokkiin ei voi jälki-ilmoittautua. 
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Classes and fees/ 
kilpailuluokat ja -maksut 

NEZ foreigners (NEZ U) 100 € 
NEZ suomalaiset (NEZ FIN) 100 € 
Kansallinen MA 70 € 
Kansallinen B 60 € 
Kansallinen C 50 € 
 

Approx race ideal time/reitti NEZ 3 h, MA 3 h, B 3 h, C 2,5 h 
 

Route definition/reitinmäärittely According to the valid Finnish regulations. 
Sääntökirjan sallimat reitinmäärittelytavat. 
 

Maps/kartat According to the valid Finnish regulations.  
All the maps from the organizer. 
Sääntökirjan sallimat. Kaikki 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/images/Ohjeet/ 
kilpailunjärjestäjille/EMIT_regulations.pdf 
 
Kilpailussa käytetään sekä miehitettyjä että EMIT-
aikatarkastusasemia. Tapa 1 on käytössä aikalaskennassa. 
 

Competition center/kilpailukeskus Competition center (trailers, results, catering service, 
price giving) will be in the city of Hämeenlinna near lake 
Katumajärvi. The address of the competition center will 
be published in the start list. Competition center will be 
the same on Saturday’s competition. 
 
Kilpailukeskus (trailerit, maali, tuloslaskenta ja ravintola) 
sijaitsee Hämeenlinnan kantakaupungissa lähellä 
Katumajärveä. Kilpailukeskuksen osoite kerrotaan 
lähtöluettelossa. Kilpailukeskus on sama kuin lauantain 
Härkätien Lenkillä. 
 

Starting place/Start list 
Lähtöpaikka/lähtöluettelo 

Starting place will be in the fire station of Lammi 
(nowadays part of the city Hämeenlinna), Mommilantie 
24, Lammi). Start list will be published 23.9. in KITI-
system https://akk.autourheilu.fi/Public/ 
Start list is also available in NEZ-pages 
http://www.saunalahti.fi/mamia1/nez/. 
 
Kilpailun lähtöpaikka on Lammin paloasema, 
Mommilantie 24, Lammi. Lähtöluettelo julkaistaan  
KITI-kisapalvelussa 23.9. ja myös NEZ-sarjan sivuilla 
http://www.saunalahti.fi/mamia1/nez/. 
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Scrutineering/katsastus  
 

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

Prizes/palkinnot Prize giving ceremony will be held as soon as the results 
are official. Prizes are practical and or recollection items. 
Palkinnot ovat käyttö- ja/tai muistoesineitä. 

  
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 kilpailijan omalla vastuulla, eikä järjestäjä ota vastuuta 
kilpailijan toiminnasta kilpailun aikana. 
 
Huomatkaa, että TeijoTalot-AS:lla ja 43. Härkätien Lenkillä on sama kilpailukeskus. 
 
Accommodation/majoitus 
 
You can find all accommodations in Hämeenlinna in pages 
http://visithameenlinna.fi/accommodation?loc=2 
 
• Hotel Tuulonen (Tuulosentie 1, ABC Tuulos between Hämeenlinna and Lammi, 
http://hoteltuulonen.fi/) has made a good offer for the competitors:  
double room 69 €/2 persons/night (abc.tuulos@sok.fi, code NEZ Lammi). 
 
• Aulanko Camping (www.aulankocamping.fi) and Aulanko Holiday Village 
(www.aulangonlomakyla.fi) are in Hämeenlinna quite near the competition center. 
 
• Hotelli Tuulonen (Tuulosentie 1, ABC Tuulos, http://hoteltuulonen.fi/) tarjoaa kilpailijoille 
kahden hengen huoneen hintaan 69 €/yö + aamiainen 7,90 €/hlö (abc.tuulos@sok.fi, koodi NEZ 
Lammi). 
 
Meals/ruokailut 
 
Before the race at starting place: the cafeteria offers a variation of light meals. 
Kilpailun lähtöpaikalla on kahvio, missä on myynnissä pientä suolaista ja makeaa. 
 
After both races at competition center: homemade hot meal will be available, but only if 
ordered at registration. The price of this dinner (10 €/person) has to be paid at the starting 
place of TeijoTalot-AS. 
 
NEZ-kilpailujen jälkeen maalipaikalla on tarjolla maittavaa kotitekoista ruokaa etukäteen 
tilanneille. Ruokatilaukset on tehtävä 21.9. kello 21 mennessä lomakkeella, joka löytyy ASnetin 
NEZ-sarjan sähköisistä lomakkeista www.autosuunnistus.net => Kilpailut => NEZ => NEZ 
registration – NEZ-sarjan ilmoittautumislomakkeet. 
 
TeijoTalot-AS:n ja Härkätien Lenkin ruokatilaukset tehdään samalla lomakkeella. Illallisen hinta on 
vain 10 €/henkilö. Molempiin kilpailuihin osallistuvat maksavat ruokaliput TeijoTalot-AS:n 
ilmoittautumisen yhteydessä, vain Härkätien Lenkkiin osallistuvat ilmoittautuessaan ko. kilpailuun. 


