RATA SM 2022 SARJASÄÄNNÖT – LISÄMÄÄRÄYS NO. 3
Lisämääräys No. 3 muuttaa/täydentää sarjasääntöjä seuraavilta osin:

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, seuraavin tarkennuksin:
-Menestyspaino tulee kiinnittää vähintään kolmella halkaisijaltaan 10mm 8.8 luokan
pultilla. Lattia tulee vahvistaa jokaisessa kiinnityspisteessä pohjan molemmille puolille 3
mm:n teräslevyllä, jonka minimipinta-ala on 40 cm2.
-Menestyspainon sijainti: Kaikki menestyspainot tulee sijaita yhdessä paikassa päällekkäin
aseteltuna samoilla pulteilla kiinnitettynä ja näkyvissä lattialla apukuljettajan puolella tai
tavaratilassa.

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 viimeistään 30 minuuttia ennen seuraavaa aikataulun mukaista lähtöä tai aikaajoa. Menestyspainot määräytyvät ensisijaisesti virallisten tulosten mukaan. Mikäli virallisia
tuloksia ei ole käytettävissä viimeistään 30 minuuttia ennen seuraavaa lähtöä tai aika-ajoa,
niin menestyspainot määräytyvät sen hetkisten epävirallisten tulosten mukaan.
Mikäli viralliset tulokset muuttavat epävirallisia tuloksia ja sen perusteella määrättyjä
menestyspainoja, korjataan menestyspainolistaa seuraavia kilpailulähtöjä tai aika-ajoja
varten virallisten tulosten mukaisesti jälkikäteen.
Mikäli kilpailija vaihtaa autoa kesken kilpailukauden, kilpailijalle määrätty menestyspaino
seuraa seuraavaan autoon.
Jokainen kuljettaja on velvollinen kuljettamaan 30 kg menestyspainoja kilpailupaikalle, niin
että yhden yksittäisen menestyspainon paino on vähintään 10kg. Kussakin painossa tulee
olla porattuna vähintään 2mm reikä painon merkitsemistä varten.
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