Crosskart SM
Sarjasäännöt 2021
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1. SARJASÄÄNNÖT
2021 Crosskart SM sarjassa ajetaan luokissa Mini, 85, 125, 250, 650,
Senior (250/650), XTREM Junior sekä XTREM luokassa. Luokilla 85, 125, Xtrem Junior ja
Xtrem on joko Cup-mestaruusarvo tai Suomenmestaruusarvo.
Luokat 250, 650 ja Senior ovat lisäluokkia. Mini luokka on harrasteluokka.
1.1. Osakilpailuiden säännöt
Sarjan osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, Crosskart kilpailusääntöjen ja Autourheilun
Sääntökirjan 2021 mukaisesti. Tämä on myös sääntöjen määräytymisjärjestys. Sarjassa
noudatetaan Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) määräyksiä, jotka löytyvät
osoitteesta suek.fi, sekä dopingia koskevaa lainsäädäntöä.
Muutokset
AKK:lla on oikeus force majeure- tai turvallisuussyistä muuttaa sarjasääntöjä ennen kautta
ja sen aikana sarjan lisämääräyksillä. Muutoksista tiedotetaan kilpailijoille heidän
sarjailmoittautumisessaan antamaansa sähköpostiosoitteeseen ja osakilpailujen
järjestäjille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi muutokset julkaistaan
sarjan kotisivuilla.
1.2. Kilpailujärjestäjien yhteystiedot
1. Joensuun UA
Mika Väänänen
050 303 6480
mika.vaananen81(at)gmail.com
2. Honkajoen MK/UA
Mika Iltanen
050 5437722
mika.iltanen.volvo(at)gmail.com
3. Karstulan UA
Markku Rautiainen
0400 015054
vastinki(at)luukku.com
4. Ni-Ro Oy
Jukka Korpelin
050 570 7159
jukka.korpelin(at)kl-lampo.com
5. Vilppulan Seudun UA
040 505 3953
mika(at)mutkala.fi
Sarjan päätoimihenkilöt
Tuomariston puheenjohtajan nimeää AKK jokaiseen osakilpailuun erikseen.
Tuomariston sekä muut päätoimihenkilöt nimeää kilpailun järjestäjä.
Sarjan järjestäjä voi tarvittaessa määrätä kilpailun järjestäjälle kilpailunjohtajan tai
apulaisjohtajan.

AKK Pääkatsastaja: Harri Nykänen, crosskart tekninen avusta Ari-Pekka Forsberg
1.3. Kilpailuluokat ja arvot
XTREM
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset XTREM crosskartit.
Kuljettajien Suomenmestaruus.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta.
XTREM Junior
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset XTREM Junior crosskartit.
Kuljettajien Suomenmestaruus.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 12 vuotta aina sen vuoden
loppuun, kun täyttää 16 vuotta.
250
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset crosskartit.
Lisäluokka.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 15 vuotta.
650
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset crosskartit.
Lisäluokka.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta.
Senior
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset 650 ja 250 crosskartit.
Lisäluokka.
Oikeus osallistua, kun kuljettaja on täyttänyt 40 vuotta.
Crosskart 125
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset crosskartit.
Kuljettajien Suomenmestaruus.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 12 vuotta aina sen vuoden
loppuun, kun täyttää 16 vuotta.
Crosskart 85
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset crosskartit.
Kuljettajien Suomen juniormestaruus.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 9 vuotta aina sen vuoden
loppuun, kun täyttää 13 vuotta.
Crosskart Mini
Luokkaan kuuluvat crosskart teknisten sääntöjen mukaiset crosskartit.
Harrasteluokka.
Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 6 vuotta aina sen vuoden
loppuun, kun täyttää 11 vuotta.

1.4. Tapahtumien lukumäärä ja sijoittaminen
Sarjassa järjestetään 4-6 kilpailua, jotka ajoittuvat huhti - lokakuulle.
1.5. Lisenssi ja osallistuminen Suomenmestaruus sarjaan
Kuljettajien Suomenmestaruudesta (SM) voivat kilpailla kaikki sarjaan hyväksytysti
ilmoittautuneet kilpailijat, joilla on FIA:n tai AKK:n myöntämä kilpailijalisenssi.
1.6. SM-sarjaan osallistujat
Osanottajat
SM-sarjan osakilpailuihin saavat osallistua myös muiden maiden lisenssillä ajavat
kilpailijat. Kilpailija saa kilpailla samassa kilpailussa useassa luokassa luokkasääntöjen ja
ikäsääntöjen mukaisesti.
Luokkien SM-arvo
Luokan SM ja SJM arvo myönnetään vain luokalle, jossa on vähintään 10 hyväksyttyä
kilpailijaa ennen sarjan alkamista. Mikäli luokassa ei ole vähintään 10 hyväksyttyä
kilpailijaa ennen sarjan alkamista sen arvo on Cup.
1.7. Lisenssit
XTREM-luokassa AKK:n myöntämän kansallisen kilpailijalisenssin omaavilla kilpailijoilla
tulee olla lisäksi voimassa oleva JM-, endurance- tai rataleima-tutkinto. Luokissa Xtrem
Junior ja 125 lisenssi tulee olla vähintään peruslisenssi tai kansallinen kilpailijalisenssi.
Luokkien Mini ja 85 kuljettajilla tulee olla vähintään Karting rajoitteinen kilpailijalisenssi.
1.8. Sarjaan ilmoittautuminen
Sarjaan ilmoittaudutaan AKK:n KITI-järjestelmän kautta.
Sarjaan ilmoittautumisen viimeinen päivä on ja alennetun sarjamaksun maksamisen
viimeinen päivä on 3.5.2021. Sarjaan ilmoittautuminen 3.5.2021 jälkeen tulee tehdä
lajipäällikölle puhelimitse tai sähköpostitse. SM-pisteitä voi saada vasta ilmoittautumisen
hyväksymisen jälkeisistä osakilpailuista.
Maksun jälkeen sarjaan hyväksyttyjen kilpailijoiden nimet julkaistaan AKK:n kiti-palvelussa
ja sarjan verkkosivuilla.
1.9. Sarjamaksut
Sarjamaksut viimeistään 3.5.2021 sarjaan ilmoittautuneille:
XTREM
500€ alv.0%
XTREM Junior
400€ alv.0%
650cc/250cc/Senior
400€ alv.0%
125cc
400€ alv.0%
85cc
300€ alv.0%
Mini
0€
Sarjamaksut 4.5.2021 alkaen sarjaan ilmoittautuneille:
XTREM
600€ alv.0%
XTREM Junior
500€ alv.0%

650cc/250cc/Senior
125cc
85cc
Mini

500€ alv.0%
500€ alv.0%
400€ alv.0%
0€

Sarjamaksu ei sisällä osallistumismaksua osakilpailuihin.
Kilpailija maksaa sarjailmoittautumisen AKK Motorsport ry tilinumeroon
FI78 1454 3000 1026 35 ja maksun viestikenttään kirjoitetaan CKSM ja ajettava luokka
(XTREM, XTREM Junior, 650cc/250cc/Senior,125cc,85cc) ja kilpailijan Motorsport ID numero. Mikäli kilpailija haluaa maksusta kuitin, se tulee pyytää sähköpostitse:
veera.olkinuora(at)autourheilu.fi
1.10. Osakilpailut
2021 SM-sarja, josta vain sarjaan osallistuvat saavat sarjapisteitä.
1. 28.–29.5.2021

Joensuu

Joensuun UA

2. 19.-20.6.2021

Honkajoki

Honkajoen MK/UA

3. 11.7.2021

Karstula

Karstulan UA

4. 17.-18.7.2021

Oulu

Ni-Ro Oy

5. 21.-22.8.2021

Vilppula

Vilppulan Seudun UA

1.11. Osakilpailuihin ilmoittautuminen ja osallistumismaksut
AKK:lla on oikeus olla hyväksymättä kilpailijaa sarjaan. Mikäli ilmoittautumista ei
hyväksytä, ilmoitetaan siihen johtaneet syyt. Sarjaan ilmoittautumalla kilpailija vahvistaa
osallistuvansa sarjaan.
Ilmoittautuminen
Sarjaan ilmoittautumalla kilpailijat ilmoittautuvat jokaiseen sarjan osakilpailuun. Mikäli
kilpailija joutuu peruuttamaan jonkin osakilpailun osallistumisen, tulee se tehdä suoraan
ko. kilpailun järjestäjälle sääntökirjan mukaisesti. Kilpailun järjestäjällä on oikeus periä
osallistumismaksun suuruinen maksu kilpailijalta, joka laiminlyö peruutusilmoituksen.
Sarjan ulkopuoliset kilpailijat ilmoittautuvat kilpailukutsun mukaisesti jokaiseen kilpailuun
erikseen.
Maksut osakilpailuun
Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat maksavat osallistumismaksun kilpailukutsun mukaisesti.
Osallistumismaksu sarjaan ilmoittautuneille on*:
XTREM
185€
XTREM Junior
150€
250, 650, Senior
150€
125cc
150€
85cc
95€

Mini

95€

Osallistumismaksu sarjan ulkopuolisille*:
XTREM
290€
XTREM Junior
235€
250, 650, Senior
235€
125cc
235€
85cc
160€
Mini
95€
*Ne osakilpailut, jotka joudutaan viranomaispäätöksellä ajamaan ilman yleisöä
osallistumismaksu ovat sarjakuljettajalle ja sarjan ulkopuoliselle kuljettajalle +50€ lisää.
1.12. Kilpailunumerot
Vuosinumeroiden varaus tulee tehdä www.nez-crosskart.eu verkkosivujen kautta
varausjärjestelmästä. Vuosinumero tulee olla varattuna ennen ilmoittautumista ja se tulee
ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki kilpailijat kiinnittävät kilpailunumeronsa itse ja
pitävät ne kunnossa koko kauden ajan. XTREM luokassa vuosinumerot 1-10 jaetaan
edellisvuoden NEZ sarjan mukaisesti, myös nämä numerot tulee vahvistaa ja varata
verkkosivujen kautta. Kaikki kilpailijat on mainittava tulosluettelossa.
2. Ajotapa
Kilpailussa ajetaan AKK:n sääntökirjan Crosskart sääntöjen kohtien 3.-7. mukaisesti.
2.1. Osakilpailun pistelasku
Crosskart SM, SJM ja Cup-kilpailun tulokset ja pisteet
Kaikki kilpailijat on mainittava tulosluettelossa.
Voitto tuottaa 30 pistettä ja seuraavat sijat 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mini luokassa annetaan kaikille osallistujille täydet pisteet.
Jos sarjan ulkopuolinen kilpailija sijoittuu SM-pisteisiin oikeuttavalle sijalle, niin nämä
pisteet jäävät jakamatta.
2.2. Sarjan lopputulokset
Sarjan pisteet lasketaan seuraavaa käytäntöä noudattaen: Mikäli kilpailuja on järjestetty
viisi tai enemmän, yhteispisteistä jätetään pois kilpailu, jonka pistemäärä on pienin. Mikäli
kilpailuja on neljä tai vähemmän, kaikkien kilpailuiden pisteet lasketaan mukaan. Mikäli
kilpailija suljetaan kilpailusta, on hänen tuloksensa 0 pistettä ja tämä nollatulos on
laskettava sarjan loppupisteisiin.
Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, paremmuus järjestyksen
määräytyminen tapahtuu seuraavasti:
1. Pois jätettävä tapahtuma.
2. Voittopisteiden määrä, toiset sijat ja niin edelleen.
3. Kuljettajan sijoitus viimeksi järjestetyssä tapahtumassa.
4. Kuljettajan sijoitus toiseksi viimeisenä järjestetyssä tapahtumassa.

3. Sarjan viestintä
TBA.
3.1. Mainostila
Kilpailijoiden on varattava autostaan tilat sarjan yhteistyökumppanien mainoksia sekä
kilpailunumeroita varten. Myös sarjan ulkopuolisia kilpailijoita koskevat samat mainos- ja
numeromääräykset. Kilpailijan nimen pitää olla selvästi näkyvillä.
3.2. Sarjamainokset
Sarjan puolesta toimitetaan kullekin kilpailijalle riittävän määrän sarjamainoksia. Kilpailija
vastaa siitä, että nämä mainokset ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja markkinointitoimintaan
liittyvissä tilaisuuksissa niille kuuluvilla paikoilla, sekä että ne ovat ehjät ja puhtaat.
Sarjamainoksia ja kilpailunumeroita ei saa millään tavalla muuttaa.
3.3. Omat mainokset
Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksia kilpailukalustossaan,
vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa. Kilpailijan omat mainokset eivät
kuitenkaan saa häiritä sarjamainoksia.
3.4. Sanktiot
Sarjalla on oikeus määrätä kilpailijalle 500 euron rangaistusmaksu siinä kilpailussa, jossa
kilpailija laiminlyö sarjamainoksia koskevia määräyksiä.
3.5. Pääsyliput/Rannekkeet
Osakilpailuihin osallistuva kilpailija saa osakilpailun järjestäjältä kolme (3)
sisäänpääsyranneketta ja ajoluvan huoltoautolle.
Sisäänpääsyrannekkeiden määrän rajoittaminen ja henkilötietojen kerääminen tapahtuu
viranomaisen määräyksestä.
3.6.

Palkinnot

Palkintojen jako osakilpailuissa
Palkintojen jako suoritetaan viimeiseksi ajettavan luokan jälkeen välittömästi epävirallisten
tulosten perusteella. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojen jakoon.
Pukeutuminen palkintojen jaossa
Palkintokorokkeella kilpailijan on oltava pukeutunut ajohaalariin. (sijat 1, 2 ja 3)
Palkintojenjakotilaisuudessa palkintokorokkeelle saavat nousta vain palkittavat kilpailijat.
Muutokset palkintoihin
Mikäli palkintojärjestykseen tulee myöhemmin muutoksia, on väärän sijoituksen mukaisen
palkinnon saanut kilpailija velvoitettu toimittamaan kyseisen palkinnon / palkinnot takaisin
kilpailun järjestäjälle 30 minuutin kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta. Mikäli
virallisia tuloksia ei voida julkaista kilpailupaikalla, tulee väärän sijoituksen mukaisen
palkinnon saaneen kilpailijan toimittaa kyseinen palkinto / palkinnot osakilpailun
järjestäjälle 7 vrk:n kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta.

Sarjapalkinnot
Kauden päätyttyä AKK palkitsee vuosittain yhteispisteiden kolme (3) parasta kilpailijaa
SM-mitalein luokittain. Palkinnon saajien on osallistuttava tilaisuuteen, poissaolo on sallittu
vain hyväksytyn pakottavan syyn vuoksi.
3.7. Sarjan tiedotus- ja markkinointitilaisuudet
Kilpailija on velvollinen pyydettäessä olemaan läsnä lajiryhmän tai sarjan järjestämissä
sarjan tiedotus- ja markkinointitilaisuuksissa. Tilaisuuksia on enintään 2 / kilpailija.
3.8. Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi
Sarjan kaikki osakilpailu televisioidaan.
AKK omistaa kaikki AKK:n kilpailuluvalla järjestettävien kilpailujen liikkuvan kuvan oikeudet
ja vastaa liikkuvan kuvan kuvausoikeuksien myöntämisestä mahdolliselle ulkopuoliselle
toimijalle.
Kilpailijan on pyydettäessä sallittava kameran asentaminen autoonsa (paino max.1 kg).
Kilpailijan ja tiimin henkilökunnan vaatetuksen tulee olla edustava ja pääasiallisesti
yhteneväinen.
3.9. Lajin ja sarjan etujen valvonta
Ilmoittautumalla sarjaan tai erilliseen osakilpailuun kilpailija sekä ilmoittaja sitoutuvat
noudattamaan näitä sääntöjä, toimitsijoiden ohjeita kilpailupaikoilla sekä ottamaan
toiminnassaan ja lausunnoissaan huomioon sarjan ja autourheilun edut.
Kilpailijoiden tulee noudattaa sääntökirjan yleisten sääntöjen §61 ja erityisesti kohdan 4
mukaisia määräyksiä mainoksissaan. Tupakkamainonta on kielletty.
Kilpailijan/ilmoittajan on huolehdittava, että tiiminsä jäsenet ja varikkotila ovat
edustuskunnossa kaikissa osakilpailuissa. Tämä mm. tarkoittaa sitä, ettei alkoholia käytetä
julkisesti. Sanktiona säännön rikkomisesta voidaan kilpailijalle/ilmoittajalle langettaa
500€:n rangaistusmaksu. Sääntökirja §63

