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__________________________________________________________________________________________ 
 

Tällä lisämääräyksellä: 

 muutetaan kilpailun osa 1 erikoiskokeiden ja koko kilpailun erikoiskokeiden kokonaispituus  

 muutetaan kilpailun EK 1 maalin sijaintia ja erikoiskoe lyhenee 4,39 km 

 muutetaan huoltoautojen reittiä Mäntyvaaran huoltoalueella 

1. YLEISKUVAUS 
… 

Kilpailun kokonaispituus on 791,74 km sisältäen 11 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 235,89 km.  
Kilpailun osa 1 ajetaan perjantaina 13.01.2023. Osan 1 kokonaispituus on 353,19 km sisältäen 5 
erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 95,71 km. 
….  

 
… 
Kilpailun kokonaispituus on 791,74 km sisältäen 11 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 231,50 
km.  
Kilpailun osa 1 ajetaan perjantaina 13.01.2023. Osan 1 kokonaispituus on 353,19 km sisältäen 5 
erikoiskoetta, joiden yhteispituus on 91,32 km. 
… 

 

Kilpailun säännöt kohta 16. Kilpailijamateriaali 
 

Jokainen miehistö saa tiekirjan, josta ilmenee noudatettava reitti yksityiskohtaisesti … 
 
Tiekirjan sivuille 5 lisätään ruutu 6B, joka on kuvattu liitteessä 1. 
 
Korjataan Huoltoalueen kuvat tiekirjan sivuolla 10A, 25A, 30A ja 43A. 
 
Kilpailijoiden tulee tehdä käsikorjaukset tiekirjoihinsa. 
 
 

 
Heikki Isomaa  
Kilpailunjohtaja 



 

 

Date: 11.1.2023    Time:   02.20 

 
Subject:  BULLETIN no. 4   Document No: 1.4 

 
From: The Clerk of the Course 
 
To: All competitors / crew members 
Pages: 1   Attachments: 2 
__________________________________________________________________________________________ 

By this bulletin: 

 the total length of the part 1 special stages of the competition and the special stages of the 
entire competition will be changed 

 the location of the SS 1 finish is changed, and the special stage is shortened by 4.39 km 

 the service vehicles route in the Mäntyvaara service area is changed 

1. GENERAL DESCRIPTION 
… 

The complete rally route total length is 791,74 km, including 11 special stages with combined length of 
235,89 km. 

Section 1 takes place on Friday 13/01/2023. Section 1 total length is 353,19 km, including 5 special 
stages with total combined length of 95,71 km. 

… 

The complete rally route total length is 791,74 km, including 11 special stages with combined 
length of 231,50 km. 

Section 1 takes place on Friday 13/01/2023. Section 1 total length is 353,19 km, including 5 special 
stages with total combined length of 91,32 km. 

Supplementary Regulations 16. Competition materials 
 
Each crew will receive one road book describing the rally route in detail … 
 
Box 6B, which is described in Appendix 1, is added to page 5 of the road book. 
 
The images of the service area on pages 10A, 25A, 30A and 43A of the road book have been corrected 
 
Competitors must make manual corrections to their road books. 
 

 
Heikki Isomaa  
The Clerk of the Course 
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