20.11.2021

R-Rallicup SARJASÄÄNNÖT 2022
1. Yleistä
1.1. R-Rallicup sarjaosakilpailut järjestetään Suomen autourheiluliitto alaisuudessa
(myöhemmin Sauli).
1.2. Osakilpailut 2022 ovat Sauli jäsenosakkaiden järjestämiä, kilpailukohtaisten
sääntöjen
sekä
sarjasääntöjen
mukaisesti.
Ilmoittautumalla
sarjaan
osallistuja/kilpailuntekijä hyväksyy sarjasäännöt ja henkilötietojen kirjaamisen ilman
eri kuittausta. Sarjajärjestäjällä on oikeus asettaa etuauto (VIP) jokaiseen
osakilpailuun.
1.3. Sarjajärjestäjällä on oikeus muokata tai täydentää näitä sarjasääntöjä ja antaa
lisämääräyksiä. Osakilpailun peruuntuminen tai päivämäärämuutos ei vaikuta
tuloksiin tai anna hyvityksiä. Jos joku osakilpailu peruuntuu, muuttuvalle kilpailulle
voidaan valita varakilpailu tai jättää kokonaan sarjasta pois. Palkintosumma osuutta
ja pistelaskentaa ei voi muuttaa kesken kauden.
1.4. Sarja ajetaan nuotittamattomana, pois lukien osakilpailun järjestämiä nuottiluokkia.
1.5. Sarja järjestetään, jos siihen osallistuu vähintään 80 kuljettajaa. Sarja jakaantuu 22 eri
luokkiin, joista kerätään luokkapisteitä. Sarjassa ajetaan 6 osakilpailua,
sarjaluokkapisteet 5/6 otetaan huomioon pistelaskennassa. Kesäkilpailujen
pistekerroin on 1,5 ja viimeisessä osakilpailussa kaksinkertainen(x2).
1.6. Kilpailuihin voi osallistua myös sarjan ulkopuoliset, heidän osallistumismaksunsa on
+ 30 eur kalliimpia/ osakilpailu ja he ovat luokassa lähtövuorossa sarjalaisten jälkeen.
1.7. Sarjalaisilla on etuosallistumisoikeus osakilpailuissa.
1.8. Osakilpailumaksut ovat 200-250 eur. riippuen kilpailun km ja ek määristä.
Lisäluokkien osallistumismaksusta päättää osakilpailujärjestäjä.
1.9. R-Rallicup sarjan vetäjänä toimii Marko Riihimäki ja sarjatyöryhmä koostuu
osakilpailujen järjestäjistä.
1.10.
Yhteystiedot R-Rallicup / Racu Oy Korsutie 3a1 42700 Keuruu puh. 0400 405795
rallicup@gmail.com
https://www.facebook.com/R-RalliCup-1588218624532019/
rallicup.fi
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2.

Osakilpailut 2022
•
•
•
•
•
•
•

15.1
5.2
19.2
Kesäkausi
16.7.
20.8
10.9

R-Rallicup
R-Rallicup
R-Rallicup

Juankoski
Keuruu
Lievestuore

R-Rallicup
R-Rallicup
R-Rallicup

Keski-Suomi (paikkakunta tarkentuu)
Jyväskylä
Nilsiä

2.8. Jokaisessa kilpailussa vähintään 4 erikoiskoetta ja n. 40 ek/km
2.9. Reittiin ennakkoon tutustuminen on kaikissa sarjan luokissa/osakilpailuissa kielletty,
pois lukien mahdolliset lisäluokkina ajettavat nuottiluokat. Sarjaluokissa kiertävä
lähtöjärjestys osakilpailuittain.

3.

Kilpailuluokat

Rallicup 2022 luokat
R1 V1600
R2 V1600 Nuoret 14-18
R3 V 2000
R4 V 1000 nuoret 14-18v
R5 Hisse 1050
R6 Hisse 1400
R7 Hisse 1650
R8 Hisse 2050
R9 Viri 1400
R10 Viri 1650
R11 Viri 2050
R12 Viri 2550
R13 Viri yli 2550
R14 Proto 2wd turbo
R15 Lada alle 1650
R16 Lada yli 1650
R17 VW Aircooler
R18 BMW Orginal
R19 Senior +50v
R20 4wd alle -96 vm
R21 4wd yli -96 vm
R22 V1000 yleinen
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Nuoret voivat osallistua myös kaikkiin alle 1650 cc luokkiin.
Sarjaluokkia voidaan yhdistää, jos tavoite osallistujamäärät luokassa ei täyty (6) kilpailijaa.
Jos esim. merkkiluokkiin ei tule tarvittavia osallistujamääriä ne voidaan yhdistää muihin cc
luokkiin. Luokkia yhdistäessä kilpailijalla on oikeus perua osallistuminen ennen
ensimmäistä kilpailua, jos hän näin tahtoo.

4.

Kilpailijat, sarjaan ilmoittautuminen ja sarjan osallistumismaksu

Sarjaan voivat osallistua kaikki Sauli:n ja sarjajärjestäjän sääntöjä noudattavat kilpailijat,
ilmoittautuminen tapahtuu 23.10.2021 alkaen ja päättyy 31.12.2021 klo. 12. 00 rallicup.fi
sivustolla.
4.1. Sarjan ilmoittautuminen ja osallistumismaksu tulee olla suoritettu sarjajärjestäjän
R-Rallicup / Racu Oy tilillä 31.12.2021 klo 12.00 mennessä FI57 4108 0011 5186 88. Maksun
viestiosassa tulee antaa vain ilmoittautuvan kuljettajan nimi ja luokkanumero.
4.2. Sarjan osallistumismaksu kaikkiin luokkiin on 100 euroa lisättynä kulloinkin
voimassa oleva alv. määrä. Verokannan ollessa 24% suoritus on 124 euroa. Sarjan
ulkopuolisille osakilpailut ovat 30 eur kalliimpia.
4.3. Ilmoittautuminen on pätevä vasta, kun sarjan osallistumismaksu on suoritettu
järjestäjän mainitulle tilille. 200 ensimmäistä otetaan mukaan maksujärjestyksessä.
4.4. Jälki-ilmoittautuminen sarjaan on mahdollista kirjallisella hakemuksella
sarjajärjestäjältä ennen sarjan toisen osakilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, jos
paikkoja on avoinna ja se tehdään samalla ilmoittautumislomakkeella. Sarjan
osallistumismaksu on tällöin 174 euroa. (alv.24%) Sarjapisteitä voi saada vasta sarjaan
ilmoittautumisen jälkeen.
4.5. Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat julkaistaan sarjasivuilla rallicup.fi.
4.6. I-ohjaajaa ei saa vaihtaa ensimmäisen osakilpailun jälkeen. Sarjaan ilmoittautunut
saa vaihtaa kilpailuluokkaa kauden aikana yhden kerran, jos ajoneuvo vaihtuu.
4.7. Kilpailijoiden on ilmoittauduttava jokaiseen sarjan osakilpailuun erikseen,
kilpailukohtaisia sääntöjä noudattaen,
4.8. Mikäli jokin sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä annetuista tiedoista kilpailijalla
muuttuu kesken kauden, tulee asiasta tehdä muutosilmoitus kirjallisesti
sarjaorganisaatiolle.
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4.9. Kun sarjan tai osakilpailun ilmoittautuminen loppuu kilpailumaksua ei palauteta
kilpailijan peruuttamisen vuoksi, jos osakilpailujärjestäjä ei oman kilpailun säännöissä
toisin määrää.

5.

Lähtöjärjestys

5.1. Osakilpailujärjestäjät tekee lähtöjärjestyksen omaan kilpailuunsa, luokittainen
lähtöjärjestys sarjaluokissa vaihtelee, sarjan järjestäjä määrittää luokkien lähtöjärjestyksen
pistetilanteen mukaisesti osakilpailuihin, nuoret ei saa olla lähtöjärjestyksessä
ensimmäisinä. Sarjanosallistujat lähtevät luokkansa ensimmäisinä.

6.

Sarjan pistelasku

6.1 Sarjaan kuuluu kuusi (6) osakilpailua, joista loppupisteisiin huomioidaan viisi (5).
Sarjan ulkopuoliset kilpailijat ei aja sarjapisteistä.
6.2 Tasatuloksen sattuessa viimeisen osakilpailun paremmuus omassa luokassa
ratkaisee, jos tällä ei saada eroa niin viimeisen erikoiskokeen paremmuus ratkaisee jne.
6.3 Sarjassa ajetaan luokkapisteistä, joista kaaviot alla, jokainen maaliin ajanut saa
yhden (1) pisteen. Täydet luokkapisteet vaativat luokassa 6 osallistujaa sarjassa/sarjalaista
kilpailussa.
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Pisteet.
Luokkapisteet jos ilmoittautuneita sarjaluokkaan kauden alussa on alle 10
osallistujaa esim. 5 kilpailijaa
1.
5

2.
4

3.

4.

5.

3

2

1

6.

7.

8.

9.

10.

20.11.2021

7.

Sarjamainokset, kuvausoikeudet.

7.1

Sarjalla on oikeus käyttää veloituksetta kaikkea osallistujien/teamien
sosiaalisen median kuva/videomateriaalia sarjajulkaisuissa.

7.2

Sarjalla on oma mainostarra (t) tai yhteistyökumppanin mainos, joka tulee olla
autossa näkyvissä koko kauden ajan. Sijoitus auton etukulma (t), ovet, tai
tuulilasin yläreuna. Mainostarran (t) puuttuminen kilpailussa voi aiheuttaa
hylkäyksen sen kilpailun tuloksiin.

7.3

Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksia autossaan,
vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa.

8.

Tulokset ja palkinnot

8.1

Sarjan pistetilanteet julkaistaan viimeistään osakilpailujen jälkeisenä viikolla
rallicup.fi sivustolla.

8.2
Sarjan rahapalkinnot 10 parhaalle autokunnalle (kilpailijaparille) prosenttien
(ks. taulukko) mukaan sarjaan osallistujien osallistumismaksuista kauden päätteeksi.
Kaikkien sarjaan osallistuneiden kilpailijoiden kesken arvotaan myös kilpailu ja
sarjakohtaisia palkintoja. Rahanarvoisen sarjapalkinnon sarjajärjestä ilmoittaa
viranomaisen määräämään tuloverorekisteriin.

Sijoitus.
1.
10 %

2.
9%

3.
8%

4.
7%

5.
6%

6.
5%

7.
4%

8.
3%

% sarjamaksuista.
8.3

Osakilpailujen palkinnot tulee osakilpailujärjestäjältä.

9.
2%

10.
1%
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9. Sarjasta sulkeminen tai osakilpailun tuloksen hylkäys
9.1 Sarjajärjestäjällä on oikeus huomauttaa, hylätä suoritus tai sulkea sarjasta kilpailija tai
hänen avustajansa käytöksen vuoksi seuraavista syistä:
- epäurheilijamainen käytös
- sääntöjen noudattamatta jättäminen
- toimiminen sarjan tai lajin etujen vastaisesti.
- maksusuoritusten laiminlyönti
- kilpailureittiin ennakkotutustuminen
- ilmoittautumalla luokkaan mihin ajoneuvo ei ole sovelias
Tällainen päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa. Sarjasta sulkeminen tai hylkäys ei
oikeuta sarjaosallistumismaksun takaisin saamiseen.
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