Sarjasäännöt SLADI — Rallisarja 2018
1. Yleistä
Sarjassa sovelletaan Liiton Autourheilun sääntökirjassa, Liiton tiedotteessa tai muussa Liiton
tiedonannossa esitettyjä Autokilpailujen kansalliset määräykset (AKM), Rallin sääntöjä (RS), näitä
sarjasääntöjä sekä kunkin osakilpailun kilpailun sääntöjä.
Sarjan järjestäjän yhteystiedot:
Jorma Laakso, Lylytie 15, 11120 Riihimäki puh. 0400 776 041 laaksojorma50@gmail.com
2. Sarjan kilpailuihin hyväksyttävät autot ja kilpailuluokat
2.1. Kilpailuluokat

LK 1: Yleinen ja Juniorit
LK 2: Yleinen ja Juniorit
LK 3: Yleinen ja Juniorit
LK 4: Yleinen ja Juniorit
LK 5: Yleinen ja Juniorit

Historic, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa
N, A, FIN-R, FIA R1, 2WD enintään 1400 cc, V1600
Rallin säännöt art. 17 mukaiset autot 2WD, kuutiotilavuus vapaa
Rallin säännöt art. 17 mukaiset autot 4WD, kuutiotilavuus vapaa
Nuottiluokka (kaikki luokat)

2.2 Kilpailussa käytettävät renkaat.
Renkaat tulee olla tieliikenne asetuksen mukaiset talvirenkaat, jotka pitää olla yleisessä myynnissä
Suomessa olevissa rengasliikkeissä. Renkaan nastoitus pitää olla kyseisen rengasmerkin
valmistajan tekemä uuteen renkaaseen renkaan valmistuksen yhteydessä. Jälkinastoitus on
kielletty, tarkastuksen yhteydessä irrotetaan renkaasta yksi nasta tarvittaessa asian toteamiseksi.
Renkaat tarkastetaan ja hyväksytään katsastuksessa valmistajan renkaan sivuun pa istetusta nimi
ja tyyppi koodista.
Renkaiden koko henkilöautoon tarkoitettu 10", 12", 13", 14", 15" ja 16", renkaan leveys ja profiili
on vapaa.

3. Sarjaan ilmoittautuminen
3.1 SLADI-Rallisarjan mestaruuksista ajetaan neljässä eri luokassa (kohta 2.1 Kilpailuluokat).
Pisteitä jaetaan luokittain art. 4.1 mukaisesti. Sarjan luokkiin voivat osallistua kaikki AKK:n
myöntämällä kilpailijalisenssillä sekä harrasterallin säännönmuka isilla vaatimuksilla kilpailevat
kilpailijat.
3.1. Pisteisiin oikeutetut kilpailijat
Sarjapisteisiin oikeutettuja ovat sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat. Muut kuin sarjaan
ilmoittautuneet kilpailijat kilpailevat osakilpailussa luokkasijoituksista, mutta eivät kerää
sarjapisteitä. Sarjapisteistä ajavia kuljettajia otetaan mukaan 25 kpl luokkaa kohden,
yhteismäärältään 100 kpl. Mikäli luokkakohtainen kiintiö täyttyy, voidaan luokkakohtaista määrää
lisätä yhteismäärään 100 kpl asti. Mahdollinen karsinta tehd ään sarjaan ilmoittautumattomista.

3.2. Sarjaan ilmoittautuminen
Pisteitä kerätäkseen kilpailijan on ilmoittauduttava SLADI -Rallisarjaan toisen osakilpailun
ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Pisteiden kerääminen alkaa siitä kilpailusta, jonka
ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä kilpailija on ilmoittautunut sarjaan.

4. Pistelasku

Sarja koostuu neljästä (4) osakilpailusta. Loppupisteisiin huomioidaan kolmen (3) osakilpailun
pisteet luokittain. Eniten pisteitä kerännyt on sarjan voittaja. Tasapisteisiin päädyttäessä voittaa
se kilpailija, joka on sijoittunut paremmin hänelle ensimmäisessä sarjapisteisiin mukaan
laskettavissa osakilpailussa. Sarjapisteet jaetaan osakilpailun virallisten tulosten perusteella.
Pisteen arvot lasketaan seuraavalla kaavalla (lähteneet — sijoitus +1) jaettuna lähteneiden
määrällä x 50 = pisteet
4.1. Sarjan osakilpailut

Talvikaudella 2018 ajetaan SLADI-Rallisarjassa seuraavat neljä osakilpailua:
20.1 Lammi-Ralli Lammin Ua
27.1 Tenholan Harrasteralli
18.2 Marttilan Harrasteralli
3.3 JMK-Ralli Autourheilukerho Jämsän Äijät Ry
Reittiin ennakkoon tutustuminen on sarjan osakilpailuissa kielletty, paitsi niissä kilpailuissa missä
on nuottiluokka, se on sallittu nuottiluokan kilpailijoille.
5. Lähtöjärjestys

Sarjan ulkopuoliset kilpailijat sijoitetaan lähtöjärjestyksessä sarjaan ilmoittautuneiden kilpailijoiden
jälkeen kilpailun järjestäjän harkinnan mukaan.
6. Mainostaminen

Sarjanjärjestäjä varaa oikeuden seuraavaan mainospaikkaan sarjan kilpailijoiden autoista
jokaisessa sarjan osakilpailuissa.
Konepelti 25 cm x 55 cm alue.
Muut mainosmääräykset ovat Rallin sääntökirjan mukaiset.
7. Turvaseurantalaitteisto

Kilpailun järjestäjän niin halutessa, on kilpailijan otettava autoonsa järjestäjän
turvaseurantalaitteisto.
8. Palkinnot

SLADI-Rallisarjan kokonaissijoitusten perusteella jaetaan kauden loputtua muistopalkinnot kaikille
sarjaan osallistuneille.

ILMOITTAUTUMINEN SLADI-SARJAAN 2018
Sarjaan ilmoittautumismaksu on 80 €, joka tulee maksaa Lammin Säästöpankkiin SLADIrallisarjan tilille: FI83 4260 0010 2839 16 (Tiliä hoitaa Jorma Laakso p. 0400 776041).
Ilmoittautuminen Sladi-sarjaan

email: laaksojorma50@gmail.com

Kilpailijan nimi
_______________________________________________________________
Osoite
_______________________________________________________________
Puh
_______________________________________________________________
S-posti
_______________________________________________________________
Luokka

Auto

_______________________________________________________________

