KILPAILUN SÄÄNNÖT
FPDA SM-Drifting, Pesämäki, Pesämäen moottoriurheilukeskus, Honkajoki
16.07.2016
SM kilpailu
Suomen Drifting ry

I OHJELMA
16.05.16
Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.
02.07.16
Klo 23:59
16.07.16

Ilmoittautumisaika päättyy.
Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja mahdolliset kilpailijaohjeet
julkaistaan kiti–kisapalvelussa.

16.07.16
Klo 08.00
Klo 08.00
Klo 08.00-09.00
Klo 08.00
Klo 10.00
Klo 13.30
Klo 16.00
Klo 18.00
23.07.16

Kilpailutoimisto avataan
Kilpailun aikataulu julkaistaan kilpailupaikalla ilmoitustaululla
Kilpailupapereiden tarkastus / kilpailupaikalla ilmoittautuminen
katsastus alkaa
harjoitukset alkaa
Kilpailun lajittelut
Pariajofinaalit
Kilpailu päättyy
Palkintojenjako kilpailupaikalla heti kilpailun päätyttyä
Tulosten julkaiseminen Kiti-kisapalvelussa

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
KILPAILUTOIMISTO
Pesämäen
Paikka
Moottoriurheilukeskus
Vanhamaantie 237
Osoite
38950 Honkajoki
Puhelin
045-1406555
Sähköposti
info@fpda.info
Henkilö
Arto Kivipelto
Aukioloaika
08.00-19.00

LEHDISTÖKESKUS
Pesämäen Moottoriurheilukeskus
Paikka
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Henkilö
Aukioloaika

Vanhamaantie 237
38950 Honkajoki
info@fpda.info
08.00-19.00

II KILPAILU
1. Järjestäjä
16.7.2016 ajettavan kilpailun FPDA Drifting SM, Pesämäki järjestäjänä on Suomen Drifting ry.
Kilpailu järjestetään noudattaen Autourheilun yleisiä sääntöjä, drifting lajisääntöjä, drifting SM
2016 sarjasääntöjä sekä näitä FPDA Drifting SM, Pesämäki sääntöjä.

1.1. Toimihenkilöt
Tuomaristo
Puheenjohtaja
Arvostelutuomarit

nimi

paikkakunta

Sami Helenius
Tuomas Iljin
Kimmo Kojo

Halkosaari
Turku
Hyllykallio

Sihteeri

Toimitsijat
Kilpailunjohtaja
II Kilpailunjohtaja
Kilpailutapahtuman
johtaja
Turvallisuuspäällikkö
Kilpailun sihteeri
Ratatuomareiden
päällikkö
Ratamestari
Ajanotto/Tuloslaskenta
päällikkö
Tiedotuspäällikkö
Katsastuspäällikkö
Varikkopäällikkö
Kilpailijoiden
yht.henkilö

nimi
Jukka Kilpinen

puhelinnumero
050-3757629

sähköpostiosoite
filk@dnsf.org

Isto Kivipelto
Arto Kivipelto

0400-234898
0500-737878

isto.kivipelto@fpda.info
arto.kivipelto@fpda.info

Heidi Hiltunen

040-5521152

Isto Kivipelto

0400-234898

info@fpda.info

III YLEISOHJEET
1. Yleiskuvaus radasta
Kilpailu ajetaan asfalttipohjaisella moottoriurheiluun tarkoitetulla radalla. Kilpailupaikan osoite:
Vanhamaantie 237, 38950 Honkajoki.

2. Kilpailuluokat
Luokka
Luokka 1

Luokkaotsikko
Pro

Luokan nimi
SM-Pro

3. Ilmoittautuminen
Driftingin Suomenmestaruudesta voivat kilpailla kaikki kuljettajat, joilla on AKK:n myöntämä
kilpailijalisenssi (vähintään peruslisenssi) ja jotka ovat ilmoittautuneet sarjaan sarjasääntöjen
mukaisesti.

Kilpailijan tulee peruuttaa ilmoittautuminen kirjallisesti osoitteeseen info@fpda.info, mikäli ei
pääse osallistumaan kilpailuun.
Osallistuminen kilpailuun tapahtuu kilpailijoiden omalla vastuulla. Kilpailun järjestäjä ei ota
vastuuta kilpailun aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista tai tapaturmista.
Kilpailunjärjestäjä voi peruuttaa kilpailun ilman erikseen mainittua syytä. Kilpailunjärjestäjä ei
ole vastuussa mahdollisista kilpailun peruuntumisesta aiheutuneista kuluista kilpailijalle.
4. Osallistumismaksut
Osallistumismaksut ovat seuraavat:
Kilpailumaksu sarjaan ilmoittautuneille
Myöhästymismaksu

150 €
75 €

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on oltava järjestäjällä viimeistään 02.07.2016 kello
23:59.
Maksut pitää suorittaa järjestäjän tilille: Suomen Drifting ry IBAN: FI6853110020068972
Maksun viestikenttään laitettava sekä kuljettajan että kilpailun nimi.
Osakilpailumaksu sisältää sisäänpääsyn ennakkoilmoittautuneille kuljettajille sekä kolmelle (3)
mekaanikolle. Kilpailuun ilmoittautuneilla kuljettajilla on mahdollisuus ostaa
yhteistyökumppanilippuja hintaan 10€/kpl. Lisätietoja info@fpda.info
Virallisen ilmoittautumisajan jälkeen mahdollisesti hyväksytyille kuljettajille kilpailumaksu on
kaksinkertainen (300€).

5. Varikko
Varikon pystytys perjantaina 15.7.2016 klo 19.00 alkaen.
Kaikkien kilpailupaikalle saapuvien ajoneuvojen (esim.huoltoautot, asuntovaunut) mitat ym.
ilmoitettava. Kilpailuun ilmoittautuneen kuljettajan sähköpostiin lähetetään tätä tarkoitusta
varten oleva lomake, joka pitää palauttaa 14.07.2016 mennessä osoitteeseen info@fpda.info
Varikolle tultaessa on noudatettava varikkopäällikön ohjeita kirjaimellisesti. Ylimääräisten
ajoneuvojen tuominen varikolle on kielletty. Kaikissa varikkoalueella olevissa autoissa tulee
olla lupamerkintä alueelle tuomiseksi.
Pelastusviranomaisten määräyksestä olemme joutuneet kiristämään valvontaa mm.
pelastusteiden leveyksien osalta. Tästä johtuen mikään osa varikon rakenteista ei saa ylittää
varikkopilttuun reunaan maalattua valkoista viivaa. Tämä koskee kaikkia rakenteita (teltat,
markiisit, matot, työkalut, varaosat, yms.) sekä kaikkia ajoneuvoja. Jos laiminlyöntejä
havaitaan ne pitää korjata välittömästi. Toistuvasta huomautuksesta järjestäjä voi langettaa
aiheesta 500€ sakon / huomautuskerta.
Jokaisella kilpailijalla ja/tai teamillä on oltava käyttövalmis ja viranomaisten hyväksymä
vähintään 6 kg sammutin ja sammutuspeite käytössään. Sammuttimen pitää olla huolto- ja
tarkastusmerkitty ja päiväyksien tulee olla voimassa. Sammutin pitää olla sijoitettuna
varikkopaikalle näkyvään paikkaan ja helposti saataville.

Varikolla sekä kilpa-auton että huoltoauton alla on oltava vähintään pohjapinta-alan kokoinen
nesteitä läpäisemätön suojapeite. Lisäksi kilpailijoilla tulee olla kilpailijakohtainen
öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto, jonka imeytyskyky vastaa kilpa-auton
kokonaisöljymäärää.
Polttoainetta ei ole saatavissa kilpailupaikalta.
Tulityönteko varikolla on sallittu vain kilpailunjohtajan tai kilpailutapahtumanjohtajan luvalla.
Tupakointi varikolla on sallittu vain erikseen osoitetuilla paikoilla.
Kilpailija huolehtii kilpailun aikana käyttämiensä renkaiden poiskuljetuksesta kilpailupaikalta
sakon uhalla.
Kuljettaja on vastuussa radalle ja sen ympäristölle aiheuttamistaan vahingoista.
Kuljettaja on vastuussa kaikista avustajiensa teoista ja laiminlyönneistä.
Promilleraja on ehdoton 0,00. Alkoholin käyttö varikolla on ehdottomasti kielletty!
Kaikki kilpailijat saatetaan testata.
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden käyttää kilpailuun ilmoitettuja ajoneuvoja ja kilpailijoita
kilpailukauden markkinoinnissa ja mainonnassa. Järjestäjällä on myös oikeus kiinnittää
ajoneuvoihin mainoksia.

6. Mainostaminen
SM-sarjaan ilmoittautunut kilpailija varaa autokilpailujen kansallisten määräyksien lisäksi
kilpa-autostaan seuraavat kohdat SM-sarjan käyttöön.
 Tuulilasin yläreuna
 Tuuli- ja takalasiin muotoon leikatuille kilpailunumeroille.

7. Kilpailun kulku
Driftingin Suomenmestaruussarjan osakilpailut järjestetään AKK-Motorsport ry:n luvalla
3/DRF/2016, autourheilun sääntökirjan 2016 ja Drifting SM 2016 sarjasääntöjen mukaisesti.
Tulkintatapauksissa Drifting SM sarjasäännöt ovat määräävät. Mikäli sarjasäännöissä ei ole
asiasta mainittu, silloin sääntökirjan teksti on määräävä.
Lisäksi määrääviä ovat AKK:n vahvistamat Driftingin tekniset säännöt ja määräykset.
Tarvittaessa sarjasääntöjä voidaan muuttaa tai tarkentaa annettavilla lisämääräyksillä.
Autourheilun sääntökirja.
http://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/30048890_akk_2_kansalliset_low.pdf

Drifting SM sarjasäännöt 2016
http://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1173/driftingin_sm_sarjasaannot_2016.pdf
Drifting lajisäännöt
http://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/30048890_akk_6_drifting_low.pdf

Kilpailutuomaristolla on oikeus julistaa kilpailu päättyneeksi tai keskeytyneeksi.

7.1 katsastus
Autojen on ennen ensimmäiseen ajosuoritukseen osallistumista läpäistävä katsastus, jossa
niiden todetaan täyttävän luokkansa tekniset määräykset. Desibeliraja kilpailupäivänä on 110
dB / 4500 rpm.
Kilpailuajoneuvossa on oltava vähintään voimassa oleva liikennevakuutus.
Katsastus kilpailupaikalla lauantaina 16.7.2016 klo 08.00-10.00

8. Tulokset
Tulokset löytyvät KITI - kisapalvelusta sekä osoitteesta www.fpda.info.

9. Palkinnot
Esinepalkinnot.

9.1. Palkintojenjako
Palkintojenjako kilpailupaikalla heti kilpailun päätyttyä. Kaikkien palkittavien kilpailijoiden tulee
osallistua palkintojenjakotilaisuuteen. Pakottavista syistä poissaoloon luvan voi antaa vain
kilpailutapahtumanjohtaja.

Tervetuloa osallistumaan hyvään drifting-kilpailuun!
Suomen Drifting ry:n puolesta

Jukka Kilpinen
Kilpailunjohtaja

