HydroLift OyCrosscart Asfalttisprintinmestaruussarja Säännöt

Sarjajärjestäjä
Hämeen Moottoriseura Ry, Ikaalinen
Sarja järjestetään Harrastemoottoriurheilu Ry:n alaisuudessa ja säännöstöllä.

Sarjatyöryhmän yhteystiedot
Osakilpailut ja Tapahtumajohtaja Riku Ainasvuori 050 3495821
Kilpailijat / Kilpailijoiden YhteyshenkilöMika Ala-Villilä 040 5457250
Turvallisuus / Tekniikka Jukka Helenius 045 6515350

Kilpailupaikkakunnat ja ajankohdat
Kilpailut ajetaan Total Tarmacsprintsarjan yhteydessä omana sarjana.
10.5.2019 Ikaalinen
16.6.2019 Nivala
18.8.2019 Jämsä, Himos
24.8.2019 Ikaalinen
Sarjajärjestäjä pidättää oikeuden paikkakunta muutoksiin olosuhteiden vaatiessa. Mahdollisesti
sarjakilpailuksi lisätään Iso-Syötteen kisa Pudasjärvellä

Sarjaan ilmoittautuminen ja sarjamaksu
Sarjaan ilmoittautuminen alkaa 7.10.2018 www.ajaksi.fi sivustolla. Kilpailuluokka ilmoittautuessa
Luokka 17 Crosscart.
Sarjamaksu on28.02.2019asti 150€ ja sen jälkeen 30.4.2019 asti 250€ alv0%. Maksu tulee
suorittaa Hämeen Moottoriseura Ry:n tilille: FI62 4503 0010 4668 72
Maksamisjärjestys määrittää sarjaan ilmoittautumisjärjestyksen.

HUOM! Viitteenä on käytettävä: 20187.
Sarjaan otetaan 20 kilpailijaa ilmoittautumis/ maksun suoritusjärjestyksessä, sarjaan
ilmoittautuneille tulee kiinteät kilpailijanumerot kaikkiin kilpailuihin.
Kilpailukohtainen ilmoittautumismaksu 80€.

Tulokset ja pistelasku
Osakilpailuiden tuloslaskennasta sekä sarjan pistelaskennasta vastaa Ajaksi.fi.
Luokkapisteet määräytyy Total Tarmac sarjan luokkapistetaulukon mukaisesti.
Jokaisessa osakilpailussa ajetaan kaksi ( 2 ) lähtöä, joissa jokaisesta jaetaan omat pisteet.
( 4 kilpailua = 8 lähtöä ).
Loppupisteisiin huomioidaan kilpailijan 4- kilpailun parhaat pisteet. Mikäli viides kilpailu toteutuu
4/5 pisteet huomioidaan loppupisteissä.
Viimeisestä osakilpailussa jaetaan kaksinkertaiset luokka / kategoria pisteet.
Tasatuloksen sattuessa viimeisen osakilpailun pisteet määrittää tulosjärjestyksen.
Sarjapisteet päivittyy reaaliaikaisesti www.ajaksi.fi sivustolle.

Palkittavien määrä ja palkinnot
Sarjasta palkitaan 5 parasta kilpailijaa esine sekä lahjakortti palkinnoilla.
Palkintojen yhteisarvo on minimissään sarjamaksujen suuruinen määrä.
Sarjapalkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa.

Kilpailukohtaiset palkinnot määrittää kukin kilpailujärjestäjä, sarjaan liittyviä palkintoja ei jaeta
kesken kauden.

Tekniset säännöt
Kilpailu kokemus vaatimus
Sarjaan osallistuvalta kilpailijalta edellytetään vähintään viiden kilpailun kilpailukokemusta.
Tulkinnan kokemusvaatimusten täyttämisestä tekee sarjatyöryhmästä Mika Ala-Villilä.
Ikkunoiden materiaali ja renkaat
Crosscart luokan autoihin vaaditaan Etu sekä sivuikkunoihin Bolycarbonaatti lasit. Lasien lisäksi
verkot saa olla paikoillaan.
Renkaat vapaat, Renkaiden lämmittäminen kilpailuissa kielletty!

Liikennevakuutus
Ajoneuvoissa tulee kilpailuissa olla voimassa oleva liikennevakuutus, joka tulee pystyä
todentamaan ajoneuvo kohtaisesti.

