versio 1.3, 24.1.2020

Sarjasäännöt
Printsport Junior Cup määritelmä
Printsport Oy järjestää Printsport Junior‐Cupin, jonka tarkoitus on auttaa nuoria Rallin SM‐sarjassa kilpailevia
kuljettajia ja motivoida osallistumaan SM‐sarjaan.

Osallistuminen


Osallistumisoikeus on jokaisella AKK:n lisenssin omaavalla Suomen kansalaisella, joka on ensimmäiseen
sarjan osakilpailuun startatessa alle 30 v.
Sarjaan ei voi osallistua autolla, jolla on osallistuminen mahdollista Flying Finn Future Star palkintoon,
poikkeuksena ns. turboton Fiesta luokitus #A‐5729
Koko sarja on ajettava Michelin‐renkailla, jotka on hankittu Suomen maahantuojan LHP:n verkoston kautta
Sarjaan voi osallistua vain SM3‐luokan autolla.
Kaksoisilmoittautuminen on kielletty eli ei voi osallistua sekä Flying Finn Future Star:iin ja Printsport Junnu‐
cupiin samanaikaisesti. Ilmoittautumiset eero@printsport.fi, +358403011401, ilmoittautumismaksua ei ole.






Osakilpailut ja pistelaskenta



Kaikki Ralli SM‐osakilpailut 24.1.2020 eteenpäin
Ralli SM‐pisteet 24.1.2020 eteenpäin ajettavista osakilpailuista, viimeisestä osakilpailusta ei anneta
korotettuja pisteitä SM‐sarjan tapaan, vaan käytetään SM‐kisojen 2‐5 pistetaulukkoa. Lisäksi annetaan yksi
lisäpiste jokaisesta Cuppilaisten pohja‐ajasta, sarjan lopputuloksiin lasketaan neljän parhaan kilpailun
pisteet.

Palkinnot











1. Sarjan voittajalle
50 ek km testipäivä ja 100 ek km ralli Suomessa R5 autolla sisältäen logistiikan, testitien, huollot, renkaat
14kpl, polttoaineet ja vakuutukset
Testipäivää edeltävä rollout‐testi ja autoon tutustuminen
10 000€ rahapalkinto
Michelinin tuki kauden 2021 rengasostoihin 12kpl ilmaisia kesärallirenkaita
Voittajalla on oikeus halutessaan myydä R5‐testi ja ‐kisapalkinto edelleen ja käyttää näin saadut rahat
parhaaksi katsomallaan tavalla, joka edistäisi paremmin uraa tai harrastusta
2. Sarjan kakkoselle
3000€ rahapalkinto
Michelinin tuki kauden 2021 rengasostoihin 8kpl ilmaisia kesärallirenkaita
3. Sarjan kolmoselle
2000€ rahapalkinto
Michelinin tuki kauden 2021 rengasostoihin 4kpl ilmaisia kesärallirenkaita

Sponsorit ja mainostus










Printsport
#FkkCancer
Rakennuspalvelu Juha keskiniva
Rainmaker
Lapin Kumi
Michelin
AN‐mainos
MIS Motorsport
Mediaguru Jack Bacon

Yksityiskohdat, oikeudet ja lisäykset
















Sarjaan osallistuvan on ilmoittauduttava kaikkiin osakilpailuihin Printsportin ilmoittajalisenssillä #50000543
Sarjamainos molemmissa etuovissa kilpailunumeron alla 67x15cm
Michelin 4 kpl 7x35cm puskureiden kulmiin
FkkCancer 2 kpl koko max 7x35cm
Printsport musta tai valkoinen tekstilogo 2 kpl koko max 7x35cm
Kuljettajan, kartanlukijan sekä teamin tiedotuksen on käytettävä #junnucup #printsport #michelinmotorsport
#fkkcancer tageja SOME‐päivityksissä
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa sääntöjä sekä tehdä lisämääräyksiä sarjan aikana kuitenkaan
olennaisesti heikentämättä sarjapalkintojen arvoa
Järjestäjällä on oikeus ottaa sarjaan lisää sponsoreita ja lisätä logoja sarjamainokseen, uusien sponsoreiden
tuki käytetään sarjapalkintoihin ja painopiste uusien sponsoreiden rahalle on sarjan 2. ja 3. sijoille
Kaikki säännöissä mainitut summat sisältävät arvonlisäveron 24%
Sarjan voittajan rahapalkintoa käytetään turvaamaan vakuutuksen omavastuuta rolloutissa, testissä tai kisassa
mahdollisen ulosajon sattuessa.
R5‐kisapalkinnon vakuutuksen omavastuu on 15 000€, josta rahapalkinnolla turvattu osuus 10 000€ jolloin
kuljettajan omaksi riskiksi jää 5 000€ osuus omavastuusta. Mikäli vakuutusta ei tarvitse käyttää,
palkintosumma tuloutetaan voittajalle normaalisti.
Sarjaan osallistuvan kuljettajan, kartanlukijan ja teamin sponsorit ja tiedotus ei saa olla ristiriidassa sarjan
järjestäjän tai sponsorin etujen kanssa
Kuljettajan on toimitettava SM:n kilpailukohtaisen rengaslistan kopio kilpailun jälkeen: info@rallirengas.fi
Rahapalkinnot tuloutetaan voittajille laskua tai kulukuitteja vastaan tai vaihtoehtoisesti tavarana

Sarjan rahoitus, sponsorointi ja numerot
Voittajan R5 palkinto
Voittajan rahapalkinto
Voittajan renkaat testi ja kisa
Voittajan vakuutus
Voittajan renkaat palkinto 2021

30 000,00 €
10 000,00 €
5 600,00 €
4 800,00 €
4 690,00 €

Printsport
Sarjasponsorit
Michelin, LHP
MIS Motorsport
Michelin, LHP

55 090,00 € sis alv
2:sen rahapalkinto
2:sen renkaat palkinto 2021

3 000,00 € Sarjasponsorit
2 680,00 € Michelin, LHP
5 680,00 € sis alv

3:sen rahapalkinto
3:sen renkaat palkinto 2021

2 000,00 € Sarjasponsorit
1 340,00 € Michelin, LHP
3 340,00 € sis alv

Sarjapalkinnot yhteensä
Sponsorit
Printsport
#FkkCancer
Rakennuspalvelu Juha keskiniva
Rainmaker
Lapin Kumi
Michelin
AN‐mainos
MIS Motorsport
Jani Kekoni

64 110,00 € sis alv
R5 palkinto
5 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
Renkaat R5 ja support
Sarjan teipit
R5 palkinnon vakuutus
Sarjan tiedotus

Rahapalkinnossa vielä 4000e vajaus jonka Printsport maksaa, mikäli lisää sponsoreita ei saada.

