
Sarjasäännöt 2014

Legends Trophy, Master, Pro ja Semi Pro 

Legends Cars Finland ry pidättää oikeuden muuttaa sarjasääntöjä kesken kauden. 

Luokkaa varten on laadittu tekniset säännöt piirustuksineen. Säännöt 
pohjautuvat US Legend Cars/INEX sääntöihin. Poikkeuksena kansalliset 
säännöt. LCF omistaa oikeudet kaikkiin sivuillaan julkaisemiin sääntöihin.

Osallistuminen: Kilpailijan on oltava vähintään 16 vuoden ikäinen, ja 
hänellä on oltava voimassa oleva moottoriurheilijan lisenssi, jonka 
vakuutus on voimassa kyseisessä kilpailussa. Suomalaisen kilpailijan 
vähimmäislisenssivaatimus on AKK:n peruslisenssi. Ulkomaisten 
osallistujien on selvitettävä ja kilpailupaikalla todistettava lisenssinsä 
vakuutuksen olevan voimassa kyseisessä kilpailussa. Lisenssin 
voimassaolo on tarvittaessa todistettava maksukuitilla.

Osallistujalta edellytetään lisenssin ohella rataleimatutkintoa. Tutkinnon 
voimassaolo on pystyttävä todistamaan kilpailupaikalla.

Autoissa on oltava voimassa oleva vakuutus.

Osallistujan tulee ilmoittautua kilpailuun tai harjoitukseen riittävän ajoissa,
kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. 

Seuraavat maksut tulee olla hoidettu määräpäivään mennessä.

-      Jäsenmaksu 50€.Legends Trophy sarjaan osallistuminen edellyttää 
kuulumisen LCF Ry:n. (Akk:n sääntökirja. Nopeuskilpailu säännöt 
18.2.3).  Jäsenhakemukset hoitaa Ari-Pekka En.

-      LCF sarjamaksut: 300€  jonka suuruus tarkistetaan vuosittain 
vuosikokouksessa.

-      FinRace Sarja osakilpailu/sarjamaksut viisi kilpailuvkl. 

Osallistuminen yksittäiseen kilpailuun (vieraskuski):

Samat kuin edellä seuraavin poikkeuksin.

-       katsastusmaksu joka on kisaviikonlopuksi 70€.

-       Kilpailukohtainen osallistumismaksu. kts. kilpailukutsu.

Jos LCF sarjamaksu ja jäsenmaksu maksettu eräpäivään mennessä, on 
oikeutettu sarjapisteisiin.



SÄÄNTÖJEN TULKINTA 

Kilpailun aikana LCF äänivaltaisella hallituksella on viimeinen päätösvalta 
sääntöjen tulkinnassa. Tarvittaessa hallitus vie asian AKK:n käsiteltäväksi. 
LCF varaa oikeuden käyttää kilpailijan / kanssakilpailijoiden 
incar-kamerakuvaa epäselvien tapausten tutkimiseen.

VIITTAUKSET 

Viittaukset viittaavat voimassaolevaan AKK Motorsport ry:n autourheilun 
sääntökirjaan, sekä Finrace-sarjasääntöihin. Viittaukset ovat velvoittavia.

KILPAILUN KULKU

kts. Finrace-sarjasäännöt.

Aika-ajo:

Kilpailuviikonlopun ensimmäisen lähdön lähtöpaikka määräytyy 
perinteisesti aika-ajo tulosten mukaan.

Toisen kilpailun lähtöpaikka määräytyy edellisen lähdön nopeimman 
kierrosajan mukaan, mikäli kilpailu on suoritettu yhtenä ryhmänä.

Jos viikonloppuna ajetaan kolme kilpailulähtöä, kolmannen kilpailun 
lähtöpaikka määräytyy edellisen kilpailun nopeimman kierrosajan 
mukaan.

Mahdollinen A ja B finaali, Masters/Pro/SemiPro

Jos radan maksimikapasiteetti automäärässä ylitetään, eikä erikoislupaa 
AKK:sta myönnetä tai LCF hallitus katsoo turvallisuussyihin vedoten 
parhaaksi jakaa kuljettajat useampaan ryhmään, ajetaan kilpailulähdöt 
seuraavasti.

Aika-ajo: Aika-ajo ajetaan kahdessa 10–15 min ryhmässä. Kilpailuun 
ilmoittautuneet jaettuna kahteen ryhmään siten, että 
Trophy-pistejohdossa oleva kuljettaja ajaa ryhmässä 1 ja toisena pisteissä 
oleva ryhmässä 2. Kolmantena oleva ryhmässä 1 ja neljäntenä oleva 
ryhmässä 2 ja niin edelleen…

Vieraskuljettajat jaetaan ryhmiin aakkosjärjestyksessä sukunimen 
perusteella niin, että aakkosissa ensimmäinen ryhmään 1 ja toinen 
ryhmään 2 jne…

Lähtöruutuun 1 tulee nopeamman ryhmän nopein kuljettaja. Ruutuun 2 
tulee hitaamman ryhmän nopein kuljettaja, ruutuun 3 nopeamman 
ryhmän toiseksi nopein kuljettaja ja ruutuun 4 hitaamman ryhmän toiseksi
nopein kuljettaja jne…



Mikäli kauden ensimmäisessä kilpailussa joudutaan tilanteeseen, jossa 
joudutaan jakamaan aika-ajo kahteen ryhmään, niin ryhmät jaetaan 
kaikkien ilmoittautuneiden kesken aakkosjärjestyksen mukaan.

Kilpalähdöt: Jos kilpailulähdön maksimimäärä on 25 autoa, lähtee 
aika-ajon 25 viimeistä kuljettajaa ensin B-finaaliin. B-finaalista nousee 
A-finaaliin niin monta kuljettajaa, että radan maksimimäärä 25 saadaan 
täyteen.

Aika-ajon toiseksi nopein kierrosaika määrää lähtöjärjestyksen seuraavaan
kisapäivän lähtöön. Mikäli aika-ajossa kilpailija tuomitaan aikasakkoon, 
mutta aikasakkoon johtanut rike ei toistu, se jää koskemaan ainoastaan 
ensimmäisen lähdön aika-ajo aikaa.

Loppusijoitusten mukaan kuljettajat saavat sarjapisteitä seuraavasti:

1 = 100p 5=86p 11=76p 16=67p

2=97p 7=84 12=74p 17=66p

3=94p 8=82p 13=72p 18=65p

4=91p 9=80p 14=70p 19=64p

5=88p 10=78p 15=68p  jne...

Vain sarjamaksun maksaneilla on oikeus Trophy-sarjapisteisiin. Sarjan 
loppupisteistä vähennetään kaksi huonointa lähtöä. Ajotavan tai teknisen 
hylkäyksen perustuvaa hylättyä lähtöä ei voi vähentää (ei koske lähdön 
aikana vaurioitunutta autoa, esim. tekniikkalippu).

Kaudella 2014 ajetaan 16–18 kilpailulähtöä. Kilpailukalenteri julkaistaan 
hyväksymisen jälkeen LCF kotisivuilla. 

Kuljettajaesittelyt:

Sarjapisteistä ajava kuljettaja on velvoitettu osallistumaan 
kuljettajaesittelyyn. 

Kilpailunumerot, numeroehdotus valittavissa välillä 2–98. Hoitaa Johan 
Ahokas.

Kilpailunumerot ovat kilpailijalle varattuja kalenterivuoden viimeisestä 
ajetusta kilpailusta. 

Julkkiskuljettajalle on varattu kilpailunumero nro 1 

Matti Lankisen muistolle on jäähdytetty kilpailunumero 12. 



Matti Räikkösen muistolle on jäähdytetty kilpailunumero 99.

Semipro - pro - masters

Kaudella 2014 Legends-luokassa kilpaillaan myös SEMIPRO-, PRO- ja 
MASTERS-luokkien mitaleista ja kaikki kuljettajat saavat pisteitä kyseisistä 
luokista. Kuljettaja valitsee oman luokkansa ennen kauden ensimmäistä 
osakilpailua.

LUOKKAJAKO:

SEMI-PRO: Aloittelijoille

PRO: Kokeneille kuljettajille

MASTERS: 40 v. täyttäneille kuljettajille (tai kauden aikana 40 v. 
täyttäville).

(Huom. Kokenut ja hyvin menestynyt kuljettaja ei voi kilpailla Semi-Pro- 
luokassa, vaan hänen on kilpailtava PRO- tai MASTERS-luokassa.)

PISTELASKU

Kolme luokkaa - kolme pistelaskua - kaikki yhdessä ja samassa 
lähdössä.

Esimerkki: SEMI-PROn kuljettajan kokonaissijoitus kilpailussa on 20. mutta 
hän on ensimmäinen SEMI-PROn kuljettajista, hän saa 100 pistettä ja 1. 
sijan SEMI-PRO luokasta.

Sama kaava PRO ja MASTERS luokissa.

Osakilpailuissa palkitaan luokittain kolme parasta kuljettajaa. Kauden 
lopussa mitalistit palkitaan luokittain.

Jos kuljettaja haluaa vaihtaa luokkaa kesken kauden, hän aloittaa uudessa 
luokassa pisteiden keruun nollasta.



Kuljettaja kerää pisteitä kaikista Suomessa ajetuista virallisista INEX- 
kilpailuista.

Suomessa ajettavat INEX kilpailut (yhteensä 16-18 kilpailua) josta yksi on 
“valtakunnallinen” pääkilpailu.

Kilpailukalenteri 2014 :

16-18.5 BOTNIARING 3

27-29.6 PÄRNU 2

13-15.6 AHVENISTO 3

11-13.7 ALASTARO 3

26-27.7 VAUHTIAJOT 2

8-10.8 KEMORA 3

23-24.8 ALASTARO Historic?? 2 ??

       

Kuljettajan 11 parasta tulosta lasketaan loppupisteisiin (10 + 1).

Virallisia INEX kilpailuja  2014 on yhteensä  16–18 (katso yllä oleva 
taulukko).

Näistä kilpailuista kymmenen parasta lasketaan + valtakunnallinen 
pääkilpailu, joka pidetään Alastarossa 11–13.7 2014. Valtakunnallisen 
pääkilpailun pisteet lasketaan mukaan loppupisteisiin, vaikka pistesaalis 
olisi 0 pistettä.

INEX MAAILMAN PISTEET

Voit myös virallistaa pisteitäsi ja kerätä INEX maailman pisteitä SEMIPRO-, 
PRO- tai MASTERS-luokasta. Näin olet mukana virallisissa 
INEX-pistelaskuissa ja kilpailet kaikkien muiden maiden kilpailijoita 
vastaan. Kuljettajat täytyy toimittaa INEX-hakemuskaavake 
asianmukaisesti täytettynä sekä INEX-jäsenmaksu (150 US Dollaria) pitää 
olla maksettuna ennen ensimmäistä kilpailua josta halutaan kerätä 
pisteitä. Hakemuskaavake tästä: 
http://www.uslegendcars.com/inex_info/membership/

http://www.uslegendcars.com/inex_info/membership/


OSALLISTUJIEN MINIMIMÄÄRÄ

Osallistujien minimimäärä per luokka on viisi (5). Jos kilpailussa on alle 
viisi virallisia INEX maailman pisteitä keräävää kuljettajaa jossakin 
SEMIPRO, PRO tai MASTERS-luokassa, täytetään se luokka “haamu” 
kuljettajilla tarvittavalla määrällä, että saadaan minimimäärä viisi (5) 
täytettyä.

Esimerkiksi kilpailulähtö sisältää 8 PRO ja 3 MASTERS -kuljettajaa. Tässä 
esimerkissä kaikki PRO kuljettajat saavat pisteitä sijoituksen mukaisesti. 
MASTERSin nopein kuljettaja saa pisteitä, joka vastaa 3. sijaa (94p.) Niitä 
kilpailijoita jotka eivät ole INEX- jäseniä, ei lasketa mukaan.

PISTELASKU

Kuljettaja voi kerätä pisteitä kaikista virallisista INEX- kilpailuista, mutta 
kilpailija saa hyväkseen kahdentoista (12) kilpailun pisteet. Mukaan 
lasketaan 10 ”paikallista” kilpailua, yksi (1) valtakunnallinen kilpailu ja 
yksi (1) World Final Race. Kilpailut voidaan ajaa kaikissa INEX 
hyväksytyissä kilpailuissa niin Suomessa, Euroopassa kuten myös 
USA:ssa.

“Paikallisten” kilpailujen maksimimäärää ei ole, mutta kymmenen parasta 
lasketaan. (Suomessa ajetaan 16-18 virallista “paikallista” INEX kilpailua). 
Suomalaisten kuljettajien tulos “valtakunnallisesta” kilpailusta lisätään 
pistesaldoon.

 Kyseinen kilpailu ajetaan Alastarossa 11.–13.7 2014. Tätä kilpailua ei 
voida laskea pois pisteistä. Jos ei osallistu Alastaron kisaan, tai ei saa 
sieltä tulosta, yhdennentoista kilpailun tulos on 0 pistettä.

Lopullinen ja ratkaiseva tekijä kuljettajan pistesaldoon tulee kauden 
päätöskisasta 2014 Road Course World Final Race -kilpailusta, joka ajetaan
Yhdysvalloissa myöhemmin ilmoitetussa kilpailussa. Tätä kilpailua ei voi 
jättää pois loppupisteistä. Jos ei osallistu tai ei saa tulosta, 
kahdennentoista kilpailun tulos on 0 pistettä.

Saadakseen World Final -palkintoja ja kunnianosoituksia, kuljettajan on 
saatava pisteitä vähintään viidestä (5) INEX kilpailusta. INEXin viralliseen 
kansanväliseen sarjaan voi osallistua vaikka esim. viimeinen World Final 
Race -kilpailun jäisi ajamatta. 


