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Autosuunnistuksen säännöt 2012
20.1. Sallitut reitinmäärittelytavat
Kilpailussa käytettävät reitinmäärittelytavat (1-4) on ilmoitettava kilpailukutsussa.
20.2. Reitinmäärittelytapoja koskevia määräyksiä
Tapa 5
Viitoitus
Alku- ja loppupisteiltään ajomääritteessä määrittelemätöntä viitoitusta saa käyttää vain
lyhyessä oikaisussa, pihan läpiajossa tai vastaavassa. Tällöin viitoituksen alkukilpi on
sijoitettava ennen sitä pistettä, missä poiketaan ajomääritteen tieltä. Loppukilpi sijoitetaan
välittömästi sen pisteen jälkeen, missä viitoitettu ajoura ja ajomääritteen osoittama tie
yhtyvät.
Yksittäisiä kilpiä saa käyttää vain helpottamaan suunnistusta silloin, kun pysytään
ajomääritteen mukaisella reitillä. Viitoituksen apuna suositellaan käytettäväksi lippusiimaa
tms. selvästi näkyvää nauhaa. Viitoituksen päättymispisteessä tulee olla riittävä
suunnistusperuste.
Viitoitusta voidaan käyttää ajomääritteen mukaisen reitin muuttamiseksi vain reitin
hyväksymisen jälkeen tulleiden muutostarpeiden johdosta. Viitoitetulle osuudelle ei voi
sijoittaa tarkastusasemaa.
50.1. Osanotto-oikeus
Kaikki vähintään peruskilpailulisenssin haltijat voivat osallistua autosuunnistuskilpailuihin,
ellei kilpailukutsussa ole esitetty tätä tarkoittavia rajoituksia.
Tutustumislisenssillä voi osallistua kansallisiin autosuunnistuskilpailuihin B- ja C-luokissa.
Tutustumislisenssin käyttö edellyttää AKK:n jäsenseuran jäsenyyttä ja Motorsport ID
jäsennumeroa.
50.4. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä KITI-kisapalvelun kautta kirjallisesti kilpailukutsun mukaisesti.
Ilmoittautumisen yhteydessä on kilpailijoiden lisäksi ilmoitettava seura, kilpailuluokka ja
automerkki. Ilmoittajalisenssiä ei tarvita. Epätäydellinen ilmoittautuminen voidaan tulkita

jälki-ilmoittautumiseksi. Lähtöluetteloihin suositellaan järjestystä: kuljettaja - kartanlukija seura - auto. Kilpailupari ajaa siinä luokassa, missä se on ilmoittautumisajan päättyessä.
Kilpailukutsussa on mainittava kilpailutoimiston puhelinnumero.
NEZ-sarjaan osallistuvan tulee ilmoittautua sarjaan kirjallisesti tai sähköpostilla AKK:lle
viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä osakilpailua, mihin aikoo ensimmäisenä osallistua.
70.3. Osanottomaksut
Kilpailun järjestäjä määrää osanottomaksun suuruuden. NEZ- ja SM-kilpailuissa
osanottomaksu on enintään 80 100 euroa, Cup-kilpailuissa enintään 50 70 euroa.
70.5. Tulosluettelo
Tulosluettelon hyväksyy allekirjoituksellaan kilpailun tuomariston puheenjohtaja tai
tuomariston jäsen.
Järjestäjän on toimitettava täydelliset viralliset tulokset allekirjoitettuna AKK:lle kahtena
kappaleena muiden kilpailun paperien yhteydessä.
Tulosluettelosta tulee ilmetä kilpailijan saamat luokituspisteet sekä kilpailuun lähteneiden
määrät luokittain, lähtemättä jääneet ja peruutusten syyt. Lisäksi Kilpailun järjestäjä
julkaisee täydelliset tulokset julkaistaan KITI-järjestelmässä kilpailun kohdalla, joihin
kuuluu jaksokohtaiset tulokset sisältäen aikapiste-erittelyn sekä luokituspisteet.
70.8. Cup-kilpailut
Cup-mestaruudesta kilpailtaessa järjestetään kansallisten kilpailujen ja NEZ-kilpailun
yhteydessä osakilpailuja, joista kunkin kuljettajan ja kartanlukijan lopullisiin cup-pisteisiin
huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti:
3 järjestettyä kilpailua 2 parasta tulosta lasketaan
2 järjestettyä kilpailua 2 tulosta lasketaan
Hylätty tulos on laskettava loppupisteisiin.
Osakilpailun voittajat saavat 60 pistettä, toiseksi tulleet 58, kolmannet 57, neljännet 56,
jne. Tasapisteiden sattuessa sijoituksen ratkaisee kaikkien osakilpailujen
yhteispistemäärä. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, katsotaan paremmaksi se, jolla on kaikki
kilpailut huomioiden enemmän voittoja, toisia sijoja, kolmansia sijoja jne. Tasapisteiden
sattuessa katsotaan paremmaksi se, jolla on huomioon otettavista kilpailuista enemmän
voittoja, toisia sijoja, kolmansia sijoja jne. Mikäli tilanne edelleen on tasan, ratkaisee
järjestyksen kaikkien osakilpailujen yhteispistemäärä. Jos tämäkään ei tuo ratkaisua,
katsotaan sijoitus jaetuksi.

Osanotto-oikeus cup-sarjaan on kaikilla niillä kilpailijapareilla, joiden luokitus ensimmäisen
parin ajaman osakilpailun ilmoittautumisajan päättyessä on B tai C.
Cup-sarjapistekelpoisia ovat AKK:n kilpailijalisenssin haltijat. Kuitenkaan pari, jonka
molemmat tai toinen osapuoli on ollut luokiteltuna M-luokkalaiseksi 1.1.1995 jälkeen, ei ole
cup-sarjapistekelpoinen. ei saa cup-kilpailuissa cup-pisteitä.

