
   

 

 

AUK JÄMSÄN ÄIJÄT esittää: 

eRallispecial – sarja 

 

 

SARJASÄÄNNÖT 
 

  



   

 

 

 

 

 
1.                 Yleistä 
 

AUK Jämsän Äijät omistavat kaikki eRallispecial-sarjan oikeudet. Sarjaan osallistuneiden tietoja 
voidaan käyttää sarjan mainostamisessa ja uutisoinnissa. 
 
AUK Jämsän Äijien järjestämä eRallispecial-sarja on kaikille AKK-motorsportin alaisen seuran 
jäsenille ilmainen.  
 
Sarja järjestetään Dirt 2.0 pelin välityksellä. Autourheilukerhon 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 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 järjestäjä määrittää ajettavat osakilpailut ja käytettävät autot. Tämä saattaa 
aiheuttaa lisäkustannuksia lisäosien oston muodossa. Sarjajärjestäjä pidättää oikeudet vaihtaa 
kilpailuita tai autoja. 
 

 
3.1 Sarjaan ilmoittautuminen 
 

Sarjaan voi ilmoittautua myös sarjan käynnistymisen jälkeen vapaasti viimeisen osakilpailun 
alkamiseen asti. 
Sarjaan ilmoittautuminen tapahtuu helposti, lähetä sähköposti osoitteeseen 
emotorsport.aukjamsanaijat@outlook.com  
 
Sähköpostissa pitää olla määriteltynä seuraavat asiat: 
 
- Nimi 
- Sähköpostiosoite 
- Edustamasi autourheiluseura (AKK:n alainen) 
- voimassaoleva MotorsportID 
- Pelialusta nimimerkki (steam, ps4 tunnus tms.) 
- Racenet nimimerkki 
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3.2 Clubiin ilmoittautuminen 

   
 

Clubiin ilmoittaudutaan Internet – selaimella osoitteessa https://dirtrally2.com/clubs/club/305307 
 
Jokainen osallistuja ilmoittautuu Clubiin omilla tunnuksillaan (Racenet– 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 ilmoittautuminen on maksutonta eikä sarjaan ole alaikärajaa.  
 
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, eikä ulosajon aiheuttamasta mielipahasta ;) 
 
Osallistuja vastaa henkilökohtaisesti kustannuksista mitkä aiheutuvat maksullisten lisäosien 
(maat/autot) tilaamisesta ja lataamisesta. 
 
Sarjajärjestäjä ei ota vastuuta Racenetin, internetliittymän, alustalaitteen tms. 
aiheuttamista mahdollisista ongelmista (esim. aikatappio erikoiskokeilla tms.). 
 
 
 

4. Osakilpailut 
   

  
Sarjassa ajetaan kuusi (6) osakilpailua. Jokainen osakilpailu koostuu neljästä (4) 
erikoiskokeesta. Kaksi ensimmäistä ovat sama erikoiskoe samaan suuntaan ajettuna. Kahden 
ajetun erikoiskokeen jälkeen on huoltotauko.  
 
Huoltotauon jälkeen ajetaan aiemmin ajettu erikoiskoe kahdesti toiseen suuntaan. Keli ja 
olosuhteet voivat vaihdella. 
 
Kilpailut ajetaan kaksivetoisella kalustolla, joka vaihtelee kilpailuittain. Sarjajärjestäjä pidättää 
oikeudet käytettävien autojen suhteen, sekä ajettavien erikoiskokeiden suhteen. 
 

 
4.1 Kilpailuiden lisätiedot  
 

 
Kilpailut tulevat Clubiin näkyviin kaksi kilpailua kerrallaan. 
 

 Clubissa jokainen kilpailu on nimeltään Event ja jokainen kahden kilpailun setti on nimeltään 
Championship. Sarjan aikana ajetaan siis yhteensä kuusi (6) Eventtiä, sekä kolme (3) 
Championshipia.  
 
Ensimmäinen osakilpailu starttaa perjantaina 1.5. ja viimeisen osakilpailun ajoaika päättyy  
perjantaina 12.6. Jokaisen osakilpailun suorittamiseen on aikaa 7 vrk. 
 
Kilpailut avautuvat pelattaviksi pelin Freeplay – sivulla Racenet Clubs – valinnan alta aiemmin 
suoritetun ilmoittautumisen puitteissa jokaiselle ilmoittautuneelle. 
 
Kilpailuissa käytettävät asetukset: 
-Hardcore damage: ON 
-Unexpected moments: OFF 
-Force cockpit camera: OFF 
-Allow assists: OFF 
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5. Pistelasku 
 
 

Pistelaskun perustuu pelin omaan pistelaskujärjestelmään. Pistetaulukko päivittyy Clubin 
sivuille, sekä AUK Jämsän Äijien nettisivuille kilpailun jälkeen.  
 
Kauden päätyttyä pistelasku perustuu em. laskutapaan, joten eniten kauden aikana pisteitä 
kerännyt kerää potin ja pytyn kotiin. 
 
 

6. Palkinnot 
 

 
Auk Jämsän Äijät eRallispecial palkinnot: 
 
1.             150€ lahjakortti Veikon Kone Jyväskylän toimipiste + Pokaali 
2.             100€ lahjakortti Veikon Kone Jyväskylän toimipiste + Pokaali 
3.               50€ lahjakortti Veikon Kone Jyväskylän toimipiste + Pokaali 
sijat 4-10.    Pokaali 
 
RUNKIMALJA: Kauden lennokkaimman ulosajon suorittanneelle myös luvassa erikoispalkinto,  

joka julkaistaan myöhemmin. Tällä toivomme kilpailijoiden innostuvan oman 
suorituksen taltioimisesta, sillä koskaan ei tiedä milloin lipsahtaa! 

 
 
(Runkimaljaan oikeuttava suoritus on oltava sarjakilpailusta ja siinä täytyy näkyä 
maalintulon jälkeinen leaderboard) 
 
Sarjajärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin palkintojen osalta. 
 
 

7. Julkaisuoikeudet 
 

 
Sarjaan osallistuvat kilpailijat antavat ilmoittautuessaan luvan järjestäjälle julkaista 
osallistujaluettelon, joka sisältää kilpailijan nimen sekä kilpailijan edustaman seuran 
(AKK:n jäsenseura). Järjestäjällä on lisäksi oikeus käyttää sarjaa referenssinään ym. 
tiedot mukaan lukien. 
 
Mikäli kilpailijat taltioivat suorituksiaan kilpailuista talteen, olisimme kiinnostuneita 
vastaanottamaan materiaalia mahdollisia kisakoosteita varten sekä jakaaksemme  
 
Lähetä oman kilpailusi kohokohdat osoitteeseen: emotorsport.aukjamsanaijat@outlook.com 
 
 

8. Yhteystiedot 
 
 Sarjakordinaattori 
 Henry Äyräväinen  
 0409661212 
 emotorsport.aukjamsanaijat@outlook.com 
 

Linkit: 
 

 Säännöt ja tulokset: https://www.aukjamsanaijat.fi/eralli 
 Clubin linkki: https://dirtrally2.com/clubs/club/305307 
 Sarjan FB sivut: https://www.facebook.com/groups/538050136879051/ 
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