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1. Yleistä
Road Racingin SM-sarjan markkinointia hallinnoi erillinen yhtiö (myöhemmin näissä
säännöissä yhtiö), joka on tehnyt sopimuksen RR-sarjan promotoinnista Suomen
Moottoriliiton (myöhemmin näissä säännöissä SML) kanssa.
Nämä sarjasäännöt ovat voimassa yhtiön ja SML:n promootiosopimuksen voimassaolon
mukaisesti ja nämä säännöt päivitetään vuosittain ennen tulevaa kautta. Lajiryhmä esittää
päivitetyt säännöt SML:n hallituksen hyväksyttäväksi. Kaikista muutoksista on sovittava
yhteistyössä lajiryhmän kanssa. Yhtiöllä on oikeus muuttaa sarjasääntöjä ennen kautta tai
sen aikana. Kaikki muutokset tulee hyväksyttää lajiryhmällä ja tarvittaessa SML:n
hallituksella ennen muutosten voimaantuloa.
Muutoksista tiedotetaan ajajille sekä kilpailun järjestäjille. Tiedotteet lähetetään kaikille
sarjaan ilmoittautuneille ajajille heidän sarjailmoittautumisessaan merkitsemäänsä
sähköpostiosoitteeseen sekä kilpailun järjestäjille heidän ilmoittamaansa
sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi tiedotteet julkaistaan SM-sarjan virallisilla kotisivuilla, sekä
päivitetty sääntö ja tiedote SML:n kotisivuilla.
Näitä sarjasääntöjä noudatetaan SML:n kilpailuluvalla järjestettävissä Road Racing SM
osakilpailuissa. Nämä säännöt täydentävät SML:n Urheilusäännöstöä, sekä
Road Racing lajisääntöä.

2. Kilpailun johto ja valvonta
Sarjan osakilpailujen vastuulliset päätoimitsijat nimetään osakilpailun järjestävän kerhon
toimesta SML:n urheilusäännöstön ja RR lajisäännön 021 vaatimusten mukaisesti.
Lajiryhmä nimeää osakilpailuihin valvojat. Nimitykset hyväksyy SML:n toimisto kilpailuluvan
yhteydessä.

3. SM-sarjan kilpailut
SM sarjan osakilpailut järjestetään Suomen Moottoriliiton myöntämällä kilpailuluvalla.
SM-sarjassa ajetaan viisi (5) osakilpailua vuonna 2019.
Päivämäärä
08-09.6.2019
29-30.6.2019
13-14.7.2019
27-28.7.2019
17-18.8.2019

Rata
Motopark
Kemora
Auto24 Ring
Alastaro Circuit
Motopark
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4. SM-sarjan ajettavat kilpailuluokat
Luokka
Superbike
Superstock 600
Sivuvaunut
MiniGp
Fin Supersport 300
Fin Moriwaki Cup
Retro Superbike
Jokamiesluokka (SSC)

Luokka-arvo
SM-luokka
SM-luokka
Suomen Cup luokka
Suomen Cup luokka
Kansallinen luokka
Kansallinen luokka
Kansallinen luokka
Kansallinen luokka

Kansallisen luokan kilpailu voidaan yhdistää ajettavaksi samassa lähdössä toisen kansallisen
luokan kilpailun kanssa.

5. Sarjaan ilmoittautuminen
Sarjaan ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiön omilla verkkosivuilla julkaiseman ohjeen
mukaisesti. Ilmoittautuminen viimeistään 15.5.2019.
Sarjan ilmoittautumismaksu tulee olla maksettu viimeistään 15.5.2019. Sarjaan
Ilmoittautuminen katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun sarjaan ilmoittautunut kilpailija on
suorittanut sarjamaksun.
Jälki-ilmoittautuminen (15.5 jälkeen) sarjaan on mahdollista, 50 € korotetulla maksulla.
Sarjan pisteitä voi kerätä vasta tämän ilmoittautumisen jälkeisestä seuraavasta
osakilpailusta alkaen.
Tämän lisäksi kilpailija ilmoittautuu erikseen jokaiseen osakilpailuun SML:n Mottijärjestelmän kautta.
Kilpailija ilmoittautuu jokaiseen osakilpailuun erikseen viimeistään 11 päivää ennen
kilpailutapahtuman alkamista. Ilmoittautuminen on pätevä vasta kun kilpailuun
ilmoittautunut kilpailija on suorittanut kilpailumaksun.

6. Maksut
Sarjamaksut:
SM / Suomen Cup luokat*
250 €
Kansalliset luokat
200 €
*Ei koske MiniGP luokkaa, jossa ei sarjamaksua peritä.

Sarjamaksut käytetään kokonaisuudessaan SM sarjan / osakilpailuiden markkinointiin.
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Kilpailukohtaiset osallistumismaksut (suoritetaan osakilpailun järjestäjälle):
Päivämäärä

Rata

SM ja Suomen Cup Kansallinen MiniGP Lisäluokka

08-09.6.2019 Motopark
320 €/370 €*
270 €/320€ 100 €
100 €
270 €/320€ 100 €
100 €
29-30.6.2019 Kemora
320 €/370€*
13-14.7.2019 Auto24 Ring
200 €/250€*
200 €/250€ 100 €
100 €
27-28.7.2019 Alastaro Circuit
380 €/430€*
320 €/370€ 100 €
100 €
17-18.8.2019 Motopark
320 €/370€*
270 €/320€ 100 €
100 €
*Osallistumismaksu, mikäli kilpailija ei ole ilmoittautunut sarjaan. Lisämaksu maksetaan
suoraan yhtiölle annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sarjan osallistumismaksu sisältää oikeuden osallistua perjantain harjoituspäivään, ilman
erillistä lisäveloitusta.
Kilpailijat maksavat jokaisen osakilpailun osallistumismaksun SML:n Motti-järjestelmän
kautta.

7. Muutokset
Mikäli kilpailijan tai teamin jokin sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä annetuista tiedoista
muuttuu, on asiasta tehtävä muutosilmoitus sarjalle välittömästi.
Sarjaan ilmoittautuneen kilpailijan tulee aina ilmoittaa mahdollinen osakilpailun osanoton
peruutus yhtiölle viimeistään ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

8. Pistelasku ja palkinnot
Ajettaessa eri sarjan pisteistä (PM tai Viron sarjan osakilpailu) samassa kilpailulähdössä,
pisteet jaetaan maaliintulojärjestyksessä sen mukaan mihin sarjaan / sarjoihin kilpailija on
ilmoittautunut.
Pisteet jaetaan SML:n urheilusäännöstön 08.4 pistetaulukon mukaisesti.
Eri luokkien yhdistetyissä lähdöissä pisteet jaetaan luokkakohtaisesti,
maaliintulojärjestyksessä.
Sarjan jokaisessa osakilpailussa osakilpailun järjestäjä palkitsee luokittain kolme parasta
kilpailijaa muistopalkinnoin. Lisäksi palkitaan yhtiön toimesta vähintään kolme luokan
parasta erikseen raha palkinnoilla. Kilpailija vastaa itse mahdollisista veroseuraamuksista.

8.1 Tiimipisteet
Mikäli tiimi osallistuu myös sarjan tiimimestaruuskilpailuun, tulee tiimin hankkia SML:n
ilmoittajalisenssi ja ilmoittaa kilpailijansa sarjaan, sekä kilpailuihin, tiimin
ilmoittajalisenssillä.
Tiimimestaruuskilpailun palkinnot jaetaan kauden päätöstapahtumassa.
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9. Kilpailijaprofiili
Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat julkaistaan sarjan kotisivuilla. Heille luodaan oma kuvalla
varustettu profiili, kunkin luokan sivustolle (sisältää logomainospaikan).
Sarjan nettisivuja päivitetään 1.4.2019 alkaen kahdesti viikossa.

10. Sarjamainokset
Sarjamainokset toimitetaan sarjaan ilmoittautuneille kilpailijoille yhtiön toimesta
viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä kilpailua ja muille kilpailupaikalla
kilpailutoimistosta.
Numeroiden ja sarjamainosten sijoittelusta annetaan kirjalliset / kuvalliset ohjeet.
Edellä mainittuja mainoksia ei saa millään muotoa käsitellä tai muuttaa. Sarjamainokset
tulee olla omalla paikallaan katsastuksessa.
Yhtiö kustantaa ja toimittaa kullekin kilpailijalle riittävän määrän sarjamainoksia. Mainoksia
on saatavissa myös osakilpailuiden kilpailutoimistosta TAI katsastuspaikalta. Kilpailijan on
itse huolehdittava, että nämä sarjamainokset ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja
promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa niille kuuluvilla paikoilla. Kilpailija huolehtii,
että sarjamainokset ovat ehjät ja puhtaat kaikissa kilpailutapahtumissa.
Sarjamainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksiaan kilpailukalustossa,
vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa. Kilpailijan omat mainokset eivät
kuitenkaan saa peittää tai syrjäyttää sarjamainoksia.

11.Varikkopassit
Sarjaan ilmoittautunut kilpailija saa viisi (5) kappaletta tiimiranneketta / osakilpailu koko
kaudeksi. Lisäksi kilpailija saa käyttöönsä viisi (5) kappaletta yleisörannekkeita /osakilpailu.
Lisäksi sarjaan ilmoittautuneelle kilpailijalle myönnetään kaksi (2) varikkoajoneuvolupaa
koko kaudeksi.
Yksittäisiin osakilpailuihin osallistuva kilpailija saa käyttöönsä viisi tiimiranneketta ja yhden
varikkoajoneuvoluvan.
Kilpailija on vastuussa kaikista hänen rannekkeitaan käyttävistä henkilöistä.
Sarjalla on oikeus ottaa rannekkeet takaisin, mikäli niitä on käytetty väärin tai niitä
käyttävien henkilöiden toiminta on haitallista kilpailutapahtumalle tai sarjalle.

12.Varikko
Kilpailijan tulee ilmoittaa yhtiölle mahdollisimman tarkka varikkotilan tarve sarjaan
ilmoittautumisen yhteydessä (erillinen lomake).

13.Sarjan tilaisuudet
Kauden päätyttyä yhtiö järjestää sarjan vuosittaisen palkintogaalan, sekä kauden
päättäjäiset ja palkitsee yhteispisteiden 3 parasta kaikissa luokissa.
Palkinnon saajat kutsutaan / velvoitetaan osallistumaan tapahtumaan.
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14.Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi
Tehtyään SML:n kanssa sopimuksen, yhtiöllä on tekijänoikeudet tuottamaansa valokuva- ja
videomateriaaliin. Yhtiö saa käyttää tuottamaansa kilpailijan kilpailutoimintaan liittyvää
valokuva- ja videomateriaalia SML:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. SML:llä ja
moottoriurheilu.tv:llä on myös oikeus tuotettuun materiaaliin.

Kilpailijalla on oikeus käyttää sarjan tapahtumissa omia kameroita (pois lukien
kypäräkamera) ja tuottamaansa materiaalia markkinoinnissa ja netti- / somelevityksissä.
Yhtiöllä on myös oikeus kaikkeen kilpailijan tuottamaan / levittämään materiaaliin, ilman
erillistä sopimusta tai ilmoitusta. Ilmoittautumalla sarjaan kilpailija (tiimeineen) antaa
yhtiölle luvan käyttää kilpailijan nimeä, kuvia yms. materiaalia sarjan omissa osakilpailun /
sarjan tiedotus- ja markkinointitarkoituksissa.
Onnettomuuksiin liittyvän materiaalin levittäminen on kielletty.

15.Henkilö-/ osoite rekisteri
Yhtiö ylläpitää henkilötieto- ja osoiterekisteriä sarjaan, sekä yksittäisiin kilpailuihin
ilmoittautuneista henkilöistä.
Ilmoittautumalla sarjaan tai sen erilliseen osakilpailuun kilpailija, kilpailijan tiimi, sekä
ilmoittaja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
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