
 

  



 

 

1 Yleistä  

LMM Kitcar eRallyCUPin (myöhemmin sarja) kaikki oikeudet ovat Laukaan Moottorimiehet RY:n 

(myöhemmin järjestäjä) omaisuutta. 

 

Sarjassa noudatetaan näitä sarjasääntöjä. Järjestäjällä on oikeus tehdä sarjasääntöön lisäyksiä ja muutoksia 

lisämääräyksillä sarjan käynnistymisen jälkeen. Kaikki lisämääräykset julkaistaan sarjan nettisivuilla 

osoitteessa LMM.fi.  

 

Sarja on tarkoitettu kaikille, mutta edellytyksenä osallistumiselle on AKK-Motorsport RY:n jäsenseuran 

jäsenyys. Tämä jäsenyys osoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annetulla Motorsport ID:llä, jonka 

voimassaolo tarkistetaan ennen Club – sivulla tehtävää hyväksyntää mukaan sarjaan.  

 

 

2 Hyväksyttävät pelit ja pelilaitteet  

Sarjaan osallistutaan Codemastersin DiRT Rally 2.0 pelillä, pelialustana ja pelilaitteina sallitaan kaikki 

laitteet (lisälaitteineen, esim. ratti/poljin) ja alustat (PS4, XBOX, PC) mitkä em. pelin kanssa ovat 

yhteensopivia. 

Osallistumisen edellytyksenä on myös Codemastersin Racenet – verkkoyhteisöön pääsy sekä 

pelikoneella/tietokoneella ja yhteisöön pääsyn mahdollistava rekisteröityminen. Jokainen osallistuja 

henkilökohtaisesti luo oman tunnuksensa, tai mahdollisesti käyttää jo ennalta luotua tunnustaan.  

 

Tunnus tulee olla olemassa sarjaan ilmoittautuessa ja se ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

HUOM. Sarjan ja osakilpailuiden mielenkiinnon vuoksi järjestäjä on oikeutettu määrittelemään ja 

valitsemaan osakilpailut ja autot, millä osakilpailuihin osallistutaan myös pelin ulkopuolisesta 

maksullisesta valikoimasta (maat/autot). 

  



 

 

3 Ilmoittautuminen  

3.1 Sarjaan ilmoittautuminen  

Sarjaan voi ilmoittautua myös sarjan käynnistymisen jälkeen vapaasti.  

 

Sarjaan ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: jtmotorsportfin@gmail.com 

Ilmoita seuraavat asiat:  

• Etunimi Sukunimi  

• Kilpailijan sähköpostiosoite  

• Motorsport ID 

• Autourheiluseura, jota edustat sarjassa (AKK:n jäsenseura)  

• Codemasters account – tunnus (Pelitunnus) + Pelialusta nimimerkki (PS4, Steam jne.) 

 

HUOM! Alle 15-vuotiaat (Vaikka täytät sarjan ollessa käynnissä 15v olet silti oikeutettu ajamaan juniori-

luokassa) ajavat myös omasta JunnuCUP-palkinnosta. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä myös tähän 

sarjaan osallistuminen. 

 

Ilmoittautumisen jälkeen haet jäsenyyttä sarjan Club – sivulta sillä tunnuksella (Codemasters account – 

tunnus) minkä olet antanut ilmoittautumisen yhteydessä. Sarjakoordinaattori hyväksyy kriteerit täyttävät 

kilpailijat mukaan Clubiin ja sitä kautta olet oikeutettu osallistumaan sarjan osakilpailuihin 

 

3.2 Clubiin ilmoittautuminen  

Clubiin ilmoittaudutaan Internet – selaimella osoitteessa:  

Kilpailusarja:   https://dirtrally2.com/clubs/club/264273 

Treenikilpailut:  https://dirtrally2.com/clubs/club/264428 

Jokainen osallistuja hoitaa ilmoittautumisen Clubiin omilla tunnuksillaan (Codemasters account – tunnus). 

Sitä tunnusta käytetään, mikä sarjailmoittautumisessa on ilmoitettu. Sarjakoordinaattori hyväksyy sarjan 

Clubin jäseniksi VAIN sarjailmoittautumisessa ilmoitetut tunnukset, jotka täyttävät ilmoittautumisessa 

edellytetyt kriteerit.  

 

Pyynnön liittymisestä Clubiin voi tehdä, kun sarjailmoittautuminen on tehty.  

 

Sarjaan sekä sen osakilpailuihin(+treenikilpailut) ilmoittautuminen on maksutonta. Järjestäjä ei vastaa 

mahdollisista ulkopuolisista kuluista esim. datasiirto tms. maksuista, joita varsinainen pelaaminen voi 

aiheuttaa. Järjestäjä ei myöskään vastaa sarjan osakilpailuiden aikaisista mahdollisista pelilaitteiden 

vaurioista. Osallistuja vastaa henkilökohtaisesti kustannuksista mitkä aiheutuvat maksullisten lisäosien 

(maat/autot) tilaamisesta ja lataamisesta.  

  

  

https://dirtrally2.com/clubs/club/264273
https://dirtrally2.com/clubs/club/264428


 

 

4 Osakilpailut ja pistelasku  

 
1. Ruotsi 

Ajoaika: Vko. 23 & 24 

 

2. Skotlanti 

Ajoaika: Vko. 25 & 26 

 

3. USA 

Ajoaika: Vko. 27 & 28 

 

4. Uusi-Seelanti 

Ajoaika: Vko. 29 & 30 

 

5. Puola 

Ajoaika: Vko. 31 & 32 

 

6. Saksa 

Ajoaika: Vko. 33 & 34 

 

7. Suomi 

Ajoaika: Vko. 35 & 36 

 

8. Wales 

Ajoaika: Vko. 37 & 38 

 
Osakilpailut tulevat näkyviin Club-sivulle osoitteeseen: https://dirtrally2.com/clubs/club/264273.  

 

Kilpailut avautuvat pelattaviksi pelin Freeplay – sivulla Racenet Clubs – valinnan alta aiemmin suoritetun 

ilmoittautumisen puitteissa jokaiselle ilmoittautuneelle.  

  

https://dirtrally2.com/clubs/club/264273


 

 

4.1 Mestaruudet  

Eniten pisteitä kerännyt kilpailija voittaa LMM Kitcar eRallyCUPin mestaruuden. Lopulliset tulokset 

julkaistaan LMM.fi nettisivuilla sarjan päätyttyä.  

 

4.2 Palkittavat  

Sarjassa palkitaan muisto/tavarapalkinnoin: 

  

LMM Kitcar eRallyCUP 1.-3. 

              Yleinen 

”Keski-Suomen Herruudella”  

             Eniten pisteitä kerännyt 4-alueen kuljettaja.  

JunnuCUP 1.-3.  

            Kaikkien alle 15v-kuskien oma rallisarja 

 

4.3 Pistelasku  

DiRT Rally 2.0 pelin sisällä noudatetaan pelin omaa pistelaskutaulukkoa pl. alla olevat asiat: 

 

-Osakilpailuiden 1-7 huonoin pistetulos jätetään pois laskuista. 

-Walesin osakilpailun pistemäärä x 1.5 (eli 50p x 1.5 = 75p) 

 

Sarjan pistetaulukkoa ylläpitää sarjan koordinaattori ja pistetaulukko on katsottavissa osoitteessa LMM.fi 

sarjakilpailun jälkeisellä viikolla.  

 

Eniten pisteitä kerännyt kilpailija sijoittuu pistetaulukon kärkeen, toiseksi eniten toiseksi jne. Tasatuloksen 

sattuessa katsotaan paremmaksi se kilpailija, joka sijoittui paremmin viimeksi ajetussa osakilpailussa. 

 

6 Toimihenkilöt ja -instanssit  

6.1 Sarjakoordinaattori  

Jan Talso 

puh. 0407463875 

jtmotorsportfin(a)gmail.com 

 

Sarjakoordinaattori ottaa vastaan sarjailmoittautumiset, hyväksyy Club ilmoittautumiset ja ylläpitää 

pistetaulukkoa. 

 

 

  



 

 

 

7 Linkit  

Laukaan Moottorimiesten Internet-sivu: Linkki! 

Sarjan Internet-sivu: LMM.fi -> LMM Kitcar eRallyCUP 

-Sarjasäännöt  

-Ilmoittautumisohjeet  

-Yhteystiedot  

 

Codemasters Accounts-sivu: Linkki!  

-Pelitunnuksen luonti  

Sarjan Club-sivu: Linkki! 

-Rekisteröidään pelitunnus Clubiin 

 

Treenien Club-sivu: Linkki! 

-Treenikilpailut, informaatio kisoista Facebookista. 

 

Sarjan Facebook - sivu: LMM Kitcar eRallyCUP 

-Tiedonvaihto ja kommunikointi 

 

Finnish Sim Racing Association: Linkki! 

-Edistää ja ylläpitää simulaattoriharrastusta. 

 

JTM Racing Simulator: Linkki! 

-Simulaattoripalvelut Jyväskylästä. 

 

Hanaa-Lehti: Linkki! 

-Suomalainen Autourheilulehti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmm.fi/
https://accounts.codemasters.com/
https://dirtrally2.com/clubs/club/264273
https://dirtrally2.com/clubs/club/264428
https://www.facebook.com/LMMeRally/
https://simracing.fi/
https://www.facebook.com/JTMRacingSimulator/
http://www.hanaa.fi/

