
 1 

SARJASPEEDWAY SÄÄNNÖT 2008 
 

 
SPEEDWAY KAUPUNKI-CUP 
YLEISTÄ  

 
Kaupunki-cup järjestetään kaudella 2008 sarjaan ilmoittuneiden joukkueiden kesken. 
Ottelut ajetaan 7 joukkueen välisinä kilpailuina, 2-3 miehisillä joukkueilla.   
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073.5.1       AJOTAULUKKO JA RADAT 
 

Joukkueen kuljettajien kypäränvärit määräytyvät ajotaulukon mukaan. 
Joukkueella tulee olla omat numeroliivit. Numerot määräytyvät ajotaulukon 
mukaan. 
 
Ottelussa ajetaan 21 erää. Kilpailun 22 ja 23  erät ovat uusintoja varten. 
Tasapisteisiin ei voi päätyä. 
  

073.5.2 VARA-AJAJA 
 
Vara – ajaja on joukkueen kuljettaja nro 3   

 
Vara-ajaja voi kilpailun aikana ajaa muiden kuljettajien eriä. 
- sellaisissa erissä, jossa varsinainen ajaja on hylätty starttivirheen 

perusteella tai ennen starttia tapahtuneesta virheestä   
- uusinta erässä, jossa kuljettaja on loukkaantunut mutta ei ole erän 

keskeytyksen aiheuttaja. 
-    joukkueenjohtaja on velvollinen ennen erän alkua ilmoittamaan taktisen  
     varamiehen käytöstä kilpailun  tuomarille. Ilmoitus on sitova. 

 
 Tarkoituksena on että vajaita eriä ei tulisi.  

 
073.5.3 TASAPISTEET 

 
Joukkueiden ollessa tasapisteissä erän 21 jälkeen, ajetaan uusinta erä. 
Tasapisteisiin ei voi päätyä.  

 
073.5.4 JOUKKUE 

 
Kaupunki-cupissa joukkue käsittää 2-3 kuljettajaa sekä joukkueenjohtajan. 
Joukkue katsotaan täydeksi kun kaksi ( 2) ajajaa on kilpailupaikalla.  

 
                   073.5.5      JOKERIKULJETTAJA 
 
 Kilpailussa ei käytetä jokerikuljettajaa. 
 

073.5.6      KESKIARVO 
 

Kilpailussa ajavan joukkueen kuljettajien henkilökohtaisen pistekeskiarvon 
on oltava alle 6,00. Kauden 2007 keskiarvoa käytetään koko 2008 kauden 
ajan.  

 
                   073.5.7 ULKOMAALAINEN AJAJA 

 
 Kaupunki-cupissa ei voi käyttää ulkolaista kuljettajaa. 

 
073.5.8 AJAJALAINAUKSET MUISTA JOUKKUEISTA 

 
Ajajalainaukset Kaupunki-cupin joukkueisiin nimettyjen kuljettajien kesken 
on kielletty. 

 
Ajajat, joita ei ole nimetty mihinkään Kaupunki-cupin joukkueisiin, ovat 
vapaasti kaikkien Kaupunki-cupin joukkueiden käytettävissä. Mikäli ajaja 
ajaa kolme (3) tai useamman ottelun jossakin Kaupunki-cupin joukkueessa, 
muuttuu ajaja joukkueen nimetyksi ajajaksi.  
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073.5.9 ILMOITTAUTUMINEN SARJAAN 

 
Kerhon/seuran on ilmoitettava joukkueen osanotto tulevan kauden sarjaan 
31.1.2008 mennessä, sekä joukkueiden kokoonpanot 15.2.2008 mennessä 
sitä varten laaditulla ilmoituslomakkeella. Sarjaan ilmoitettujen joukkueiden 
ajajat voivat ottaa lisenssin vapaasti SML:n hyväksymästä kerhosta / 
seurasta. 
 

073.5.10 ILMOITTAUTUMINEN SARJAKIERROKSELLE 
 
Sarjakierrokselle tulee ilmoittautua 4 vrk ennen ottelua SML:n lomakkeella, 
jossa tulee olla kerhon / seuran allekirjoitus. Ilmoittautuminen voidaan 
suorittaa sähköpostin välityksellä. Virallinen ilmoittautumislomake 
toimitetaan allekirjoitettuna kilpailupaikalle. 
 
Jos ilmoitettuun joukkueeseen on tehty muutoksia, tulee joukkueenjohtajan 
toimittaa uusi ilmoittautumislomake muutoksineen ja  allekirjoituksellaan 
varustettuna  kilpailunjärjestäjälle viimeistään katsastuksen yhteydessä. 
 
Kilpailukutsu / lisämääräys on lähetettävä joukkueille ja sarjavalvojalle 
viimeistään 20 vrk ennen ottelua. 
 
Ottelupäiviä ei saa siirtää kuin pakottavista syistä. Siitä on keskusteltava 
sarjavalvojan ja ko. otteluun osallistuvien joukkueiden kanssa.  
 
Kilpailun tuomari tekee tarkistuksen radan kunnosta ja tekee päätöksensä 
neuvoteltuaan joukkueiden johtajien kanssa. 
 
Siirretystä ottelusta tulee sopia kilpailupaikalla tai viimeistään 7 vrk:n 
sisällä. 
 

073.5.11 KAUPUNKI-CUPIN VOITTAMINEN 
 
Kaupunki-cupin voittaa se joukkue, joka kerää eniten sarjapisteitä. 
 
Mikäli kauden loputtua kahdella tai useammalla joukkueella on yhtä paljon 
sarjapisteitä, paremmuus ratkaistaan ajettujen eräpisteiden määrällä. Jos 
jokin sarjaottelu on jouduttu keskeyttämään, paremmuus ratkaistaan 
vertaamalla eräpisteitä ajettujen erien määrään. 
 
Mikäli eräpisteetkin ovat tasan, paremmuus ratkaistaan joukkueiden 
voittojen, toisten, kolmansien ja neljänsien sijojen perusteella. 
 
Voittaja saa 10 pistettä, toiseksi tullut 8 pistettä, kolmas saa 6 pistettä, neljäs 
saa 5 pistettä, viides saa 4 pistettä, kuudes saa 3 pistettä ja viimeinen 2 
sarjapistettä. 
 

                  073.5.12     RENGAS 
 
Joukkue saa käyttää sarjaottelussa 2:ta renkaan kanttia/kuljettaja FIM:n 
hyväksymästä rengasvalikoimasta  
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73.5.13     ÄÄNENVAIMENNIN, ROISKELÄPPÄ JA TAPPOKATKAISIJA 
 

Extraliigassa käytetään  FIM:n tyyppihyväksymiä äänenvaimentimia, 
roiskeläppiä ja tappokatkaisijoita. 

 
                  073.5.14 VAJAALUKUINEN JOUKKUE  

 
Mikäli joukkue osallistuu vajaalukuisena sarjaotteluun, tullaan joukkueelta 
vähentämään 1 sarjapiste. 
 
Jos joukkue (kuljettajat) jättää saapumatta sarjaotteluun, tullaan joukkuetta 
sakottamaan 200 � sakolla, jonka saa kilpailun järjestäjä sekä joukkue saa 0 
sarjapistettä. Mikäli joukkue (kuljettajat) toistamiseen ei saavu 
sarjaotteluun, 200 � sakon lisäksi joukkue suljetaan sarjasta. 

 
                  073.5.15 TULOKSET 

 
Kilpailun tulokset tulee laatia sarjaspeedwaypöytäkirjaa käyttäen ja se tulee 
täyttää täydellisesti kilpailun kulun mukaisesti. 
 
Kilpailun tulokset tulee lähettää sähköisessä muodossa sarjavalvojalle 3 
tunnin kuluessa, kilpailun päättymisestä. Tulokset tulee ilmoittaa 
käyttämällä  tulospöytäkirjaa.  
 
Pöytäkirja tulee postittaa järjestäjän toimesta SML:oon ja lehdistölle 24 h 
kuluessa kilpailun päättymisestä. 
 
Pöytäkirjakaavakkeita on saatavissa sarjavalvojalta. 

 
 
                  073.5.16      HUOLTOMATON KÄYTTÖ 
 

Ajajien on käytettävä ns, huoltomattoa jokaisen varikolla olevan pyöränsä 
alla. 

 
  
  


