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1 Yleistä 

1.1 Suomenmestaruussarja 

1.1.1 Sarja on AKK-Motorsport ry:n virallinen digitaalisen autourheilun suomenmestaruussarja. 

1.2 Yleisiä määräyksiä 

1.2.1 Sarjassa noudatetaan AKK:n jokamiesluokan sääntöjä, Jokkis.netin järjestämien eJokkis-

sarjojen yleisiä määräyksiä ja AKK:n digitaalisen autourheilun yleisiä sääntöjä sekä AKK:n 

digitaalisen autourheilun lajisääntöjä. 

1.3 Virallinen ilmoitustaulu ja yhteydenotto 

1.3.1 Sarjan virallisena ilmoitustauluna toimii nettisivu www.jokkis.net/eJokkis. 

1.3.2 Kaikki sarjaan liittyvät yhteydenotot tulee lähettää osoitteeseen timo.pohja@jokkis.net. 

1.4 Kilpailutoimitsijat ja tuomarointi 
1.4.1 Kilpailunjohtajana toimii Timo Pohja. 

1.4.2 AKK:n lajiryhmän nimeämä tuomariston puheenjohtaja on Jukka Maja. 

1.4.3 Tuomarina toimii Joonas Pohjaniemi. 

1.4.4 Sarjassa on käytössä tutkintapyyntömenettely. Kilpailun johto ja tuomaristo valvoo 

kilpailutapahtumia palvelimella, ottaa tilanteita ylös kilpailun jälkeistä käsittelyä varten, ja voi 

poikkeuksellisissa tilanteissa antaa tai poistaa rangaistuksia kilpailupalvelimella myös kilpailun 

aikana. 

1.4.5 Kuljettajan tunnistaminen AKK:n digitaalisen autourheilun lajisäännön kohdan 10 mukaisesti 

toteutetaan tarvittaessa web-kameran tai älylaitteen avulla. Tarkemmat ohjeet sekä lisätiedot 

löytyvät kilpailukutsusta. 

1.5 Sarjaan ilmoittautuminen 

1.5.1 Sarjaan osallistuakseen kilpailijalla on oltava AKK:n digitaalisen autourheilun yleisten 

sääntöjen kohdan 10 mukainen lisenssi. AKK:n lisenssit hankitaan KITI-järjestelmästä. 

Karsintasarjaan ei ole erillistä osallistumismaksua. 

1.5.2 Sarjaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, kilpailukohtaiset ilmoittautumiset riittävät. 

1.5.3 Numerot jaetaan järjestäjän toimesta, uudet kuljettajat saavat oman numeronsa ennen 

ensimmäistä kilpailuaan. 

1.5.4 Sarjan kilpailuihin ilmoittaudutaan jokkis.net -sivuston kautta. Järjestäjät tarkistavat 

kuljettajan lisenssin, ja poistavat tarvittaessa osallistumisoikeudettomat kuljettajat sarjasta. 

Varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä kuljettajat voivat jälki-ilmoittautua, mikäli ajokaaviossa 

on tilaa. 

1.6 Kilpailuihin ilmoittautuminen ja kilpailukutsut 

1.6.1 Jokaiseen kilpailuun ilmoittaudutaan erikseen. 

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun sivulla Jokkis.netissä. 

1.6.2 Ilmoittautumisaika alkaa ja kilpailukutsu julkaistaan kilpailuviikkoa edeltävänä perjantaina. 

Kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään kilpailuviikon torstaina klo 18 mennessä. 

1.6.3 Ilmoittautumisen sulkeuduttua on mahdollista jälki-ilmoittautua mikäli ajokaaviossa on tilaa.  
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1.6.4 Kilpailukutsut löytyvät kilpailun tiedoista. Jokaisen kilpailijan on perehdyttävä 

kilpailukutsuun ennen osakilpailuun osallistumista. Kilpailukutsussa kerrotaan kilpailun aikataulu, 

serverin virtuaalinen ajankohta, voimassa olevat rangaistukset ja mahdolliset kisakohtaiset 

poikkeusmenettelyt, sekä muita tarvittavia tietoja. 

1.7 SM-kokonaiskilpailun rakenne 

1.7.1 Digital Jokkis SM -sarja koostuu kahden (2) osakilpailun mittaisesta karsintasarjasta ja 

myöhemmin vuoden aikana järjestettävästä loppukilpailusta. 

1.7.2 Loppukilpailuun kutsutaan kaksitoista (12) kilpailijaa aiempien ajosuoritusten perusteella. 

Karsintasarjan tulosten perusteella kutsutaan kaksitoista (12) kilpailijaa. Yhteensä 24 kilpailijaa. 

1.7.3 Kutsuttavat kuljettajat: eJokkiksessa on ajettu pro-luokkaa kolmena kautena, yhteensä 20 

kilpailua. Aiemmin ajetut pro-luokat pisteytetään tulosten ja kokonaistuloksen perusteella 

suoritetaan valinta. Mikäli 12 parhaan joukosta kaikki eivät osallistu SM-finaaliin, vapautuneet 

paikat täytetään karsinnasta. 

1.7.3 Loppukilpailun paikat täytetään karsintasarjasta saatujen pisteiden mukaisessa järjestyksessä. 

Karsintasarjan pisteisiin lasketaan mukaan kaikki karsintasarjan osakilpailut. 

1.7.4 Mikäli joku loppukilpailupaikan saaneista ei ota paikkaa vastaan, paikkaa tarjotaan 

karsintasarjan pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavalle. 

1.7.5 Karsintasarjan päätyttyä tasapisteissä olevien kuljettajien paremmuusjärjestys ratkaistaan 

parhaalla yksittäisen osakilpailun sijoituksella, sen jälkeen toiseksi parhaalla sijoituksella jne. 

Sijoitusten ollessa tasan paremmuusjärjestys ratkaistaan karsintasarjan viimeisen osakilpailun 

sijoituksen perusteella. Mikäli kukaan tasapisteissä olevista kuljettajista ei osallistunut viimeiseen 

osakilpailuun, ratkaisee ensimmäinen osakilpailu. 

1.7.7 Loppukilpailu järjestetään karsintasarjan jälkeen erillisenä tapahtumana, johon kilpailijan 

tulee osallistua paikan päällä. Järjestäjä tuo paikalle kilpailulaitteistot. Loppukilpailun rakenne ja 

tarkentavat säännöt julkaistaan myöhemmin, kuitenkin vähintään kuukausi ennen tapahtumaa. 

1.8 Auto ja maalaukset 

1.8.1 Sarjassa käytettävät autot ovat eJokkis-autopaketin mukaisia. Auton säädöt on lukittu.  

1.8.2 Sarjan järjestäjä ei varaa autoihin mainospaikkoja karsintasarjan kilpailuissa. 

1.9 Kilpailukalenteri 

1.9.1 Karsintasarjan kilpailukalenteri on seuraava: 

● 19.03.2023 - Romukulma Oy eJM, Kaanaa 

● 02.04.2023 - Poperak oy eJM, Lapua 

2 Karsintasarjan kilpailuformaatti 

2.1 Yleistä 

2.1.1 Karsintasarjan osakilpailu koostuu yhdestä pro-luokan kilpailusta. Ennen pro-luokkaa ajetaan 

rookie-luokka, josta parhaat nostetaan pro-luokkaan ja saavat mahdollisuuden osallistua samana 

päivänä myös pro-luokkaan. Pro-luokituksen saavat kaikki A-finalistit ja pääsevät mukaan saman 

päivän pro-luokkaan. 

2.1.2 Karsintasarjan kilpailu ajetaan pudotusajona, jokkiksen ajotapasääntöjen mukaisesti. 

2.1.3 Autojen enimmäismäärä on seitsemän (7) autoa per lähtö. Finaalit ajetaan kuuden auton 

lähtöinä. 

2.1.4 Kilpailun pro-luokkaan osallistumisoikeus on kaikilla pro-luokitelluilla kuljettajilla. 
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2.1.5 Automaattisen kytkimen (auto-clutch) käyttö on sallittu. Muiden ajoapujen käyttö on estetty 

palvelimen asetuksista. 

2.2 Kilpailu 

2.2.1 Kilpailu koostuu kilpailukohtaisen ajokaavion mukaisista eristä. 

2.2.3 Alkuerien lähtöjärjestykset arvotaan. 

2.4.4 Kilpailupäivän tarkka aikataulu julkaistaan kilpailukutsussa. Kilpailu ajetaan n. klo 14 alkaen. 

2.3 Pisteytys 

2.3.1 Karsintapisteitä jaetaan osakilpailuista seuraavan taulukon mukaisesti: 

Sija Pisteet  Sija Pisteet 

1. 30  14. 12 

2. 27  15. 11 

3. 25  16. 10 

4. 23  17. 9 

5. 21  18. 8 

6. 20  19. 7 

7. 19  20. 6 

8. 18  21. 5 

9. 17  22. 4 

10. 16  23. 3 

11. 15  24. 2 

12. 14  25. 1 

13. 13    

 

3 Yleiset säännöt 

3.1 Tekstiyhteyden käyttö 

3.1.1 Simulaatiopelin sisäisen tekstiyhteyden käyttö kaikille kuljettajille näkyvillä ja 

kuuluvilla kanavilla on kokonaan kielletty aika-ajo- ja kilpailusessioissa. Virallisissa 

harjoituksissa näiden kanavien turhaa käyttöä tulee välttää. 

3.2 Tutkintapyynnöt ja vastalauseet 

3.2.1 Kaikki tutkintapyynnöt tulee toimittaa tutkintapyyntölomakkeella kilpailupäivänä kello 23:00 

mennessä. Tutkintapyyntölomake julkaistaan kilpailukutsussa. Tutkintapyyntö on maksuton. 

3.2.2 Tuomaristo julkaisee rangaistukset lajin virallisella sivulla www.jokkis.net/eJokkis. 

3.2.3 Julkaisun yhteydessä annetaan kohtuullinen aika, minkä sisällä kilpailija voi jättää 

kilpailunjohtajalle vastalauseen annetun rangaistuksen muuttamiseksi. Vastalausemaksun 

suuruus on neljäkymmentä (40) euroa. Vastalausemaksu tulee suorittaa vastalausetta 

jätettäessä. Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause katsotaan aiheelliseksi tai jos AKK 

niin määrää. 


