YLEISET TIEDOT
Printsport Junior Cup (myöhemmin sarja) on Rallin SM‐sarjan yhteydessä ajettava erillinen sarja, jossa kilpaillaan
SM3‐luokan autoilla.
Sarjan järjestäjänä toimii Printsport Oy, yhteyshenkilönä Eero Räikkönen / 040 301 1401 / eero@printsport.fi.

AUTOT JA TEKNISET SÄÄNNÖT
Sarjaan saa osallistua kaikilla Rallin SM‐sarjan SM3‐luokkaan hyväksytyillä kilpa‐autoilla. Kaikki tekniset säännöt ovat
samat, kuin rallin SM‐sarjassa ko. luokalle käytettävät. Käytettävä rengasmerkki on vapaa SM‐sarjan sääntöjen
puitteissa.

KILPAILIJAT JA ILMOITTAUTUMINEN
Sarjaan on osallistumisoikeus kaikilla 1‐kuljettajilla, jotka voivat sääntöjen puitteissa osallistua SM3‐luokkaan, ja
jotka täyttävät vuoden 2021 aikana korkeintaan 30 vuotta.
Sarjaan tulee ennakkoilmoittautua ennen kunkin kilpailijan ensimmäistä sarjapisteisiin laskettavaa osakilpailua.
Sarjaan ilmoittautuminen on ilmainen. Ilmoittautumisessa tulee mainita:
‐
‐
‐
‐
‐

1‐Kuljettajan nimi ja ikä
2‐Kuljettajan nimi
Auto
Rengasmerkki
Kuljettajien yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti)

Ilmoittautumiset sähköpostitse eero@printsport.fi

OSAKILPAILUT
Sarjan osakilpailut ovat samat, kuin Rallin SM‐sarjan osakilpailut. Mikäli SM‐sarjan osakilpailuihin tulee muutoksia
kilpailukauden aikana, koskevat nämä muutokset aina myös Printsport Junior Cupia. Sarjaan osallistuvien kuljettajien
tulee käyttää osakilpailun ilmoittautuessaan Printsportin ilmoittajalisenssiä # 50000543

SARJAPISTEET
Sarjapisteet lasketaan alla olevan SM‐sarjan pistetaulukon mukaisesti ilman korotettuja pisteitä ensimmäisestä ja
viimeisestä kisasta. Lisäksi annetaan yksi piste jokaiselta erikoiskokeelta sarjan nopeimmalle kuljettajalle.
Riippumatta lopullisesta osakilpailujen lukumäärästä, poistetaan jokaisen kilpailijan huonoin kilpailukohtainen
pistemäärä loppupisteistä. Kilpailukohtaisella pistemäärällä tarkoitetaan sijoituksen ja pohja‐aikapisteiden
yhteismäärää.

PALKINNOT
Sarjassa palkitaan menestyjiä sääntöjen mukaisesti

PÄÄPALKINTO JA VALINTATILAISUUS
Sarjan päätyttyä järjestetään valintatilaisuus, jonka raati valitsee pääpalkinnon voittajan. Valintatilaisuuteen
pääsevät automaattisesti sijoille 1–3 sijoittuneet kilpailijat, lisäksi raadilla on mahdollisuus nostaa valintatilaisuuteen
mukaan muilta sijoilta maksimissaan kaksi kuljettajaa. Mikäli sarjan voittajaksi valitaan muu kuin eniten sarjapisteitä
saanut niin voittaja vaihtuu ja muut sijoitukset muuttuvat vastaavasti.

VALINTATILAISUUS JA ‐RAATI
Valintatilaisuuden ajankohta ja sisältö tullaan ilmoittamaan myöhemmin. Valintaraatiin kuuluvat:
Eero Räikkönen, Jari Huttunen, Esapekka Lappi, Janne Ferm ja Jari‐Matti Latvala.

MAINOKSET
Kilpailijoilla tulee jokaisessa sarjaosakilpailussa pitää autossaan sarjan yhteistyökumppanien mainokset. Mainokset
jaetaan kilpailijoille kilpailupaikalla ensimmäiseen osakilpailuun saapuessa, ja tämän jälkeen korjauksia varten aina
tarvittaessa.
Sarjamainos
Sarjamainos 67cm x 20cm, sijoitettuna kilpailunumeron alle alla olevan kuvan mukaisesti
Rengasvalmistajan mainos
Rengasvalmistajan mainos käytettävän rengasmerkin mukaisesti, n.5cm korkea sijoitettuna auton
etukulmiin etuvalon alapuolelle sekä takapuskurin kulmiin.
Muut mainokset
Sarjan sponsoritarrat max. kokonais pinta ala 2 x 30 x 30cm, sijoituspaikka vapaa. Sarjan järjestäjä
pidättää itsellään oikeuden ottaa lisää mainostajia ja tukijoita siitä erikseen ilmoittamatta.

PALKINNOT JA SARJAN SPONSORIT
1. SM tason kilpailu R5 autolla 100 sskm ja testi 50 sskm vakuutuksineen sekä 10 000e rahapalkinto
2. 5 000e rahapalkinto
3. 3 000e rahapalkinto

ERIKOISPALKINNOT






Saxspeed trophy 2 000e palkinto kuljettajalle jolla paras tiedotus, Ari Saxberg valitsee voittajan
Hannun Malja, Hannu Lehessaaren palkinto nopeimmalle 2000 luvulla syntyneelle kuljettajalle
RTE Motorsport erikoispalkinto edustavimmalle teamille, 3000e ajovarusteisiin
Braid Trophy, sarjan hurjimmalle suoritukselle 8 vannetta
Thelights, lisävaloja menestyjille

RENGASVALMISTAJIEN PALKINNOT
Michelin: 40 rengasta
1st Michelin driver, 12 tires to R5 or R2 for 2020
2nd Michelin driver, 10 R2 tires for 2022
3rd Michelin driver, 8 R2 tires for 2022
4th Michelin driver, 6 R2 tires for 2022
5th Michelin driver, 4 R2 tires for 2022

Michelin lisäpalkinto, jos nopein kuljettaja talviosakilpailujen jälkeen SM3 luokassa on Michelin kuljettaja,
rengastuki mahdolliseen Rovaniemen 2021 WRC kisaan R2 autolla.
Pirelli: 40 rengasta
1st Pirelli driver, 12 tires to R5 or R2 for 2022
2nd Pirelli driver, 10 R2 tires for 2022
3rd Pirelli driver, 8 R2 tires for 2022
4th Pirelli driver, 6 R2 tires for 2022
5th Pirelli driver, 4 R2 tires for 2022
Pirelli lisäpalkinto, jos nopein kuljettaja talviosakilpailujen jälkeen SM3 luokassa on Pirelli kuljettaja, rengastuki
mahdolliseen Rovaniemen 2021 WRC kisaan R2 autolla.
Kaikki renkaat on hankittava sarjaan molempien merkkien virallisten Suomen myyntikanavien kautta.
Rengaspalkinnon edellytyksenä on että kuljettaja on ajanut saman merkin renkaalla kaikissa SM ralleissa johon
osallistuu kaudella 2021.
Rengaspalkinnot jakaantuvat kunkin rengas merkin kuljettajille pistejärjestyksessä, näin palkintorenkaat
jakaantuvat esimerkiksi 10 kuljettajan kesken.

SARJAN SPONSORIT

