
 

 
 

 

RATA SM 2022 SARJASÄÄNNÖT – LISÄMÄÄRÄYS NO. 1 

 

Lisämääräys No. 1 muuttaa/täydentää sarjasääntöjä seuraavilta osin: 

 

1.4. SARJAAN ILMOITTAUTUMINEN 

Sarjaan ilmoittaudutaan AKK:n kotisivuilla KITI-palvelujärjestelmän kautta 25.4.2022 kello 
23.59 mennessä osoitteessa https://akk.autourheilu.fi/  
 
Sarjan osallistumismaksun tulee olla suoritettu 25.4.2022 mennessä AKK Sports Oy:n 
tilille.  
 
Maksuohjeet: 
Saaja: AKK Sports Oy  
Tilinumero: FI26 1454 3000 0437 22 (Nordea) 
Viesti: (kilpailijan motorsport ID numero) 
Hinta: katso hinnat alta 
 
Jokainen maksusuoritus tulee tehdä AINA omanaan, kohdistuen vain yhteen kilpailijaan 
kerrallaan ja tämän maksun viestissä on käytettävä ilmoittautuvan kilpailijan Motorsport ID-
numeroa. Mikäli kilpailija haluaa maksusta kuitin, se tulee pyytää sähköpostitse: 
veera.olkinuora(at)autourheilu.fi 
 
 
Ilmoittautuminen on pätevä vasta, kun sarjamaksu on suoritettu yllä mainitulle tilille. 
Tämän jälkeen kilpailija on oikeutettu sarjapisteisiin. 
 
Ulkomaalaiset kilpailijat ilmoittautuvat sarjaan osoitteessa: https://q.surveypal.com/Entry-
form-Rata-SM-Series-2022  
 
Rataleimatutkintoa keväällä suorittavat kuljettajat voivat ilmoittautua sarjaan, vaikka 
tutkinto ei olisi ilmoittautumishetkellä vielä voimassa. KITI-palvelu tarkastaa näiden 
kuljettajien tutkinnon voimassaolon ensimmäisen osakilpailun ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Jälki-ilmoittautuminen 
Jälki-ilmoittautuminen sarjaan on mahdollista. Jälki-ilmoittautuminen on normaali 
sarjamaksu korotettuna +100€ (sis. alv 24%). Jälki-ilmoittautuminen tehdään osoitteessa: 
https://q.surveypal.com/Entry-form-Rata-SM-Series-2022  
Sarjan pisteitä voi kerätä vasta tämän ilmoittautumisen jälkeisestä seuraavasta 
osakilpailusta. 

https://akk.autourheilu.fi/
https://q.surveypal.com/Entry-form-Rata-SM-Series-2022
https://q.surveypal.com/Entry-form-Rata-SM-Series-2022
https://q.surveypal.com/Entry-form-Rata-SM-Series-2022


1.5. SARJAN OSALLISTUMISMAKSUT 

Sarjaan ilmoittautumalla ja sarjamaksun maksamalla kilpailija vahvistaa osallistuvansa 
sarjaan ja hyväksyy sarjasäännöt. 
 
Sarjan osallistumismaksut ovat seuraavat: 
 
The Gran Turismo   SM 375€  sis. alv. 24% 
V1600   SM 375€  sis. alv. 24% 
V8 Thunder   SM 375€  sis. alv. 24% 
BMW Xtreme  SM 375€  sis. alv. 24% 
Formula Open Finland  CUP 300€  sis. alv. 24% 
 
Sarjamaksu ei sisällä osallistumismaksua osakilpailuihin, katso kohta 2.3. 
osakilpailukohtaiset maksut. 
 

1.10. SARJAN PISTELASKENTA 

Luokan SM-, Cup- tai Trophy -arvon edellytyksenä on vähintään kymmenen kilpailijan 
ilmoittautuminen sarjaan ennen kauden ensimmäisen osakilpailun ilmoittautumisen 
päättymistä. Lisäksi ensimmäisessä osakilpailussa tulee olla vähintään 10 kilpailuun 
hyväksyttyä SM-sarjaan ilmoittautunutta kilpailijaa.  
 
Mikäli SM-arvo ei toteudu, ajaa luokka CUP-arvosta. 
 
Sarjan pisteenlaskijana toimii Ralf Petterson, ralf.pettersson@gmail.com.  
Kilpailunjärjestäjä lähettää kilpailun viralliset tulokset hänelle jokaisen kilpailupäivän 
päätteeksi. 
 
Luokkien osalta pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti: 
 

sijoitus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

pisteitä 25 20 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 

 
The Gran Turismo -luokan osalta pisteet lasketaan luokan oman sarjasäännön mukaisesti. 
 
Tasapisteiden sattuessa katsotaan paremmaksi se kilpailija, jolla on enemmän 
lähtövoittoja, seuraavaksi toisia sijoja, kolmansia sijoja jne. Mikäli edellä mainittu ei vielä 
tuo ratkaisua, otetaan huomioon myös viimeisen kilpailun tulokset. 
 
Sarjapisteitä laskettaessa ei sarjan ulkopuolisten kilpailijoiden sijoituksia huomioida 
tuloksissa. 
 
Mikäli sarjan osakilpailussa sarjaan ilmoittautuneiden osallistujamäärä SM-, CUP- tai 
Trophy- luokassa on alle seitsemän kilpailijaa, lasketaan sarjapisteet tästä osakilpailusta 
puolitettuina. 
 
Kerätäkseen pisteitä luokissa, joissa samalla autolla voi kilpailla useampi kuljettaja ja 
kerätä yhteispisteitä tiimille tai autolle, tulee kaikkien kuljettajien olla ilmoittautuneita 



sarjaan. 
 

3.2. RENKAAT 

Ellei tässä toisin mainittu, niin renkaat on oltava kunkin luokan 
tekniikkasääntöjen mukaan. Kaikenlainen renkaiden lämmittäminen on kielletty.  
 
V1600 -luokka: 
Vanteiden minimipaino venttiilin kanssa ilman muita lisäosia on 5kg. 
 
Renkaat ovat merkittyjä rengastoimittajan toimesta, ja ne tulee hankkia vain ja ainoastaan 
seuraavalta sarjan viralliselta rengastoimittajalta: 
  
Rengastoimittaja: Mutkin Oy / Ratarenkaat.com 
Merkki: Toyo Proxes R888R 82V GG seos (=medium)  
Koko: 195/50-15 
Määrät: enintään 4kpl per kilpailuviikonloppu 
Renkaan myyntihinta: 159 € / kpl 
 
Renkaat on asennettava renkaan merkintöjen inside / outside mukaisesti. 
 
3.4. TELEMETRIA 
 
Kaikki datan siirto (poislukien videokuva) liikkuvasta kilpa-autosta tai autoon on kielletty 
kaikissa luokissa. Lähetin 
kierrosaikojen mittaamiseksi on sallittu, kunhan se on erillinen yksikkö, eikä sitä ole 
mitenkään kytketty moottoriin. 
Datan tallennin auton sisäpuolella on sallittu. 
Viestiyhteys liikkuvasta kilpa-autosta kuljettajan ja muun tiimin välillä on sallittu. Tämä 
yhteys on toteutettava siten, etteivät kuljettajat kuule toisia kuljettajia. 
 
 

3.7. MENESTYSPAINOT 
 

AKK:lla on oikeus muuttaa perustelluista syistä kilpailija- ja/tai autokohtaisesti autojen 
minimipainoa kesken sarjan. 
 
Menestyspainot V1600 -luokan SM-sarjan kilpailijoille: 
  
Jokaisen kilpailulähdön kolmelle parhaalle kilpailijalle määrätään menestyspainoja 
seuraavasti:  
• Kilpailun lähdön voittajan autoon määrätään menestyspainoja 30 kg, toiseksi 
sijoittuneelle 20 kg ja kolmanneksi sijoittuneelle 10 kg. 
• Maksimaalinen menestyspainojen määrä yhteensä on 30 kg.  
 
Menestyspainoja vähennetään seuraavasti:  
• Mikäli sijoitus on 4. -6., vähennetään kilpailijalta 10 kg menestyspainoja.  
• Mikäli sijoitus on 7. tai huonompi, vähennetään kilpailijalta 20 kg menestyspainoja.  
 
Menestyspainot ja niiden mahdolliset muutokset määritetään aina kilpailulähtöjen 
sijoitusten mukaan. Nämä määritetyt menestyspainot tulee olla asennettuna myös 



seuraavassa aika-ajossa ja ovat voimassa aina seuraavan kilpailulähdön maaliin. Jos 
kilpailija jättää kilpailulähdön ajamatta tai hylätään, pysyy painon korotus voimassa aina 
seuraavaan kilpailulähtöön, johon kilpailija osallistuu.  
 
DNF = voi vähentää  
DNS = ei voi vähentää 
DSQ = ei voi vähentää  
Ei osallistu kilpailuun = ei voi vähentää 
 
Autosta tulee aina löytyä vähintään määrätyn menestyspainomäärän edestä 
menestyspainoksi merkittyjä painoja, jotka on sijoitettu ja kiinnitetty V1600 -säännön 
kohdan 4. mukaisesti. Autoon lisätyt menestyspainot tulee olla Rata SM katsastuksen 
tarkistamia ja merkitsemiä. Auton minimipaino tulee aina täyttyä myös ilman merkittyjä 
menestyspainoja. 
 
Kilpailujärjestäjä/katsastus julkaisee listan minimipainojen muutoksista kilpailulähdön 
jälkeen seuraavaa lähtöä tai aika-ajoa varten, ennen parc fermen purkamista.  
 
Mikäli kilpailija vaihtaa autoa kesken kilpailukauden, kilpailijalle määrätty menestyspaino 
seuraa seuraavaan autoon. 
 
Jokainen kuljettaja on velvollinen kuljettamaan 30 kg menestyspainoja kilpailupaikalle. 
Kussakin painossa tulee olla porattuna vähintään 2mm reikä painon merkitsemistä varten. 
 
 
 
 
Vantaalla 23.3.2022 
 
AKK Motorsport ry 
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