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1. Yleistä
Circuit Racing SM-sarjan markkinointia hallinnoi erillinen yhtiö (myöhemmin näissä
säännöissä yhtiö), joka on tehnyt sopimuksen CR SM-sarjan markkinointi ja promootio
oikeuksista Suomen Moottoriliiton (myöhemmin näissä säännöissä SML) kanssa.
Circuit Racing SM-sarjan markkinointi / promootio oikeudet omistaa Road Racing
Promotion Finland Oy, promootiosopimuksen voimassaolon mukaisesti.
Nämä sarjasäännöt ovat voimassa yhtiön ja SML:n markkinointi ja 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. 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 Circuit Racing
SM- osakilpailuissa. Nämä säännöt täydentävät SML:n Urheilusäännöstöä, sekä Circuit
Racing lajisääntöä.
Kilpailun järjestäjä, lajiryhmä ja SML vastaa näiden sääntöjen tulkinnasta ja noudattamisesta
urheilusäännöstön mukaisesti.

2. Kilpailun johto ja valvonta
Sarjan osakilpailujen vastuulliset päätoimitsijat nimetään osakilpailun järjestävän kerhon
toimesta SML:n urheilusäännöstön ja CR lajisäännön 021 vaatimusten mukaisesti.
Lajiryhmä nimeää osakilpailuihin valvojat. Nimitykset hyväksyvät SML kilpailuluvan
hakemuksen yhteydessä.
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3. SM-sarjan kilpailut
SM-sarjan osakilpailut järjestetään Suomen Moottoriliiton myöntämällä kilpailuluvalla.
SM-sarjassa ajetaan alustavasti 4 osakilpailua vuonna 2020.
ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2020
Päivämäärä
Rata
27-28.6.2020
KeMoRa
01-02.8.2020
Alastaro Circuit
15-16.8.2020
29-30.8.2020
20.9.2020

Motopark
Kymiring
Auto24Ring, Parnu, Viro

Järjestäjä
WCRC
WCRC

Alastaro Circuit

HelRC
MRC
WCRC

Kaikissa osakilpailuissa perjantai on maksullinen / aikataulullinen vapaaharjoituspäivä.
Maksun perii osakilpailun järjestäjä joko erikseen tai sisällyttää osakilpailun ilmoittautumismaksuun.
Mikäli ennakkoon on ilmoittautunut < 85 kilpailijaa, voi kilpailun järjestäjä muuttaa kilpailun
1-päiväiseksi ja karsia vapaasti osallistuvia luokkia.

4. SM-sarjan osakilpailuissa ajettavat kilpailuluokat

Luokka
Superbike
Superstock 600

Luokka-arvo
Suomen Mestaruus
Suomen Mestaruus

Sivuvaunut
Suomen Cup
MiniGP
Suomen Cup
FIN Supersport 300
Suomen Cup
Retro Superbike
Kansallinen
FIN Moto3
Kansallinen
Jokamiesluokka
Kansallinen
SM-, sivuvaunu- ja MiniGP-luokkia ei voida yhdistää muiden luokkien kanssa, muiden
luokkien yhdistäminen on kilpailunjärjestäjän vapaasti päätettävissä.

5. Sarjaan ilmoittautuminen
SM-sarjaan ilmoittaudutaan ennakkoon SM-sarjan omilla verkkosivuilla
www.roadracingsm.fi julkaiseman ohjeen mukaisesti. Ilmoittautuminen KOKO SM-sarjaan
tulee tehdä viimeistään 15.6.2020 (ilmoittautumisaika 1. osakilpailuun päättyy). Tämän
jälkeen pisteitä jaetaan aina seuraavasta osakilpailusta lähtien (osakilpailun
ilmoittautumisajan puitteissa)
SM-sarjan sarjapisteitä jaetaan vain SM-sarjaan ilmoittautuneille kuljettajille.
Tämän lisäksi kilpailija ilmoittautuu erikseen jokaiseen osakilpailuun SML:n
Mottijärjestelmän kautta kilpailukutsussa mainituin ehdoin.
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6. Maksut
Osakilpailuiden maksut päättävät kilpailun järjestävä kerho. Sarjamaksuna peritään 40,00 € /
kilpailija / kilpailu. Sarjamaksu sisällytetään osallistumismaksuun ilmoittautumisen
yhteydessä.
Sarjamaksut käytetään kokonaisuudessaan SM sarjan / osakilpailuiden markkinointi- ja
ylläpito toimiin. Jokaiselle SM-sarjaan ilmoittautuneelle kilpailijalle luodaan
kuljettajaprofiili SM-sarjan luokkakohtaisille nettisivuille.

7. Muutokset
Mikäli kilpailijan tai teamin jokin sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä annetuista tiedoista
muuttuu, on asiasta tehtävä muutosilmoitus SM-sarjalle välittömästi.

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.
Ajettaessa eri luokan pisteistä samassa kilpailulähdössä, pisteet jaetaan
maaliintulojärjestyksessä, sen mukaan mihin luokkiin kilpailija on ilmoittautunut.
Pisteet jaetaan SML:n urheilusäännöstön 08.4 pistetaulukon mukaisesti.
Sarjan jokaisessa osakilpailussa osakilpailun järjestäjä palkitsee luokittain kolme parasta
kilpailijaa muistopalkinnoin. SM-sarjan promoottori palkitsee vähintään kolme luokan
parasta erikseen raha tai arvopalkinnoilla. Kilpailija vastaa mahdollisista
veroseuraamuksista.
Lopullisiin pistetilanteisiin lasketaan näissä säännöissä mainittavien kilpailuiden
yhteenlasketut pisteet kussakin luokassa.

9. Kilpailijaprofiili
Sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat julkaistaan SM-sarjan kotisivuilla. Heille luodaan oma
kuvalla varustettu profiili, kunkin luokan sivustolle. Profiili sisältää logomainospaikan,
jonka kilpailija saa vapaasti myydä eteenpäin. Kilpailija toimittaa valmiin mainosmateriaalin
SMsarjalle mainoksen lisäämiseksi profiiliin yhteyteen.

10. Sarjamainokset
Ohjeet sarjamainosten sijoittamisesta toimitetaan sarjaan ilmoittautuneille kilpailijoille
yhtiön toimesta viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä osakilpailua ja julkaistaan
SMsarjan nettisivuilla. Kaikki osakilpailuun ilmoittautuneet / osallistuvat kilpailijat
sitoutuvat käyttämään sarjamainoksia SM-sarjan ohjeiden mukaan, luokasta riippumatta.
Edellä mainittuja mainoksia ei saa millään muotoa käsitellä tai muuttaa. Sarjamainokset
tulee olla omalla paikallaan katsastuksessa.
Yhtiö kustantaa ja jakaa kullekin kilpailijalle riittävän määrän sarjamainoksia. Mainoksia on
saatavissa osakilpailuiden katsastuspaikalta. Kilpailijan on itse huolehdittava, että nämä
sarjamainokset ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa
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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
Ei käytössä kaudella 2020 korona epidemian aiheuttamien toimien takia.

12.Varikko
Kilpailijan tulee sijoittua varikolle järjestävän kerhon ohjeiden mukaisesti.

13.Sarjan tilaisuudet
Kauden päätyttyä yhtiö järjestää sarjan vuosittaisen palkintogaalan ja palkitsee
yhteispisteiden 3 parasta kaikissa luokissa.

14.Valokuva- ja videomateriaali sekä sarjan televisiointi
Tehtyään SML:n kanssa sopimuksen, yhtiöllä on tekijänoikeudet tuottamaansa valokuva- ja
videomateriaaliin, sekä julkaisutoimintaan. 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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