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1 Yleistä 

 
 

TamUA eRalli – Open sarjan (myöhemmin sarja) kaikki oikeudet ovat 
Tampereen Urheiluautoilijat 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 
http://tamua.fi/eralli-open/.  

 

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). 

  

http://tamua.fi/eralli-open/
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3 Ilmoittautuminen 

 

3.1 Sarjaan ilmoittautuminen 

Sarjaan voi ilmoittautua myös sarjan käynnistymisen jälkeen vapaasti. 

Sarjaan ilmoittautuminen tapahtuu helposti, lähetä sähköposti osoitteeseen 
emotorsport.tamua@gmail.com  

Sähköpostissa pitää olla määriteltynä seuraavat asiat: 

• Etunimi Sukunimi 

• Kilpailijan sähköpostiosoite 

• Motorsport ID (voimassa olo, eli jäsenyytesi tarkistetaan) 

• Autourheiluseura jota edustat sarjassa (AKK:n jäsenseura) 

• Codemasters account – tunnus (Pelitunnus) 

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   

https://dirtrally2.com/clubs/club/245102  

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 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. 

mailto:emotorsport.tamua@gmail.com
https://dirtrally2.com/clubs/club/245102
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4 Osakilpailut ja pistelasku 

 
Sarjaa ajetaan ja osakilpailuihin osallistutaan aikaperiodilla 16.3.2020 – 30.4.2020. 
 
Osakilpailuihin on aikaa osallistua n. 1 viikko, niitä ja niiden lukumäärää ei etukäteen 
määritellä sarjasäännöissä vaan järjestäjä määrittelee kilpailuja kauden aikana 
vapaasti. 
 
Osakilpailut tulevat näkyviin Club-sivulle osoitteeseen 
https://dirtrally2.com/clubs/club/245102.   
 
Kilpailut avautuvat pelattaviksi pelin Freeplay – sivulla Racenet Clubs – valinnan alta  
aiemmin suoritetun ilmoittautumisen puitteissa jokaiselle ilmoittautuneelle. 
 
 
Kalenterinäkymä 
 

- Punaisella merkitty kilpailukausi 
- Vihreällä merkittynä ajankohtana julistetaan sarjan voittaja 

 
  

https://dirtrally2.com/clubs/club/245102
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4.1 Mestaruudet 

 
Eniten pisteitä kerännyt kilpailija voittaa TamUA eRalli – Open mestaruuden. 
 
Lopulliset tulokset julkaistaan sarjan nettisivuilla 1.5.2020, mestaruudesta ei jaeta 
palkintoa.  
 

4.2 Pistelasku 

 
DiRT Rally 2.0 pelin sisällä noudatetaan pelin omaa pistelaskutaulukkoa. 
 
Sarjan pistetaulukko ja tilanne on näkyvissä Club – sivulla osoitteessa 
https://dirtrally2.com/clubs/club/245102 ja siitä voidaan ottaa tilannetietoja sarjan 
nettisivulle osoitteeseen http://tamua.fi/eralli-open/. 
 
Eniten pisteitä kerännyt kilpailija sijoittuu pistetaulukon kärkeen, toiseksi eniten toiseksi 
jne. 
 
 

5 Julkaisuoikeudet ja henkilörekisteri 

 
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. 
  

https://dirtrally2.com/clubs/club/245102
http://tamua.fi/eralli-open/
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6 Toimihenkilöt ja -instanssit 

 

6.1 Sarjakoordinaattori 

Sarjan koordinaattorina toimii Tampereen Urheiluautoilijat ry:n nimeämänä 
 
Toni Mäkinen 
040 3022550 
emotorsport.tamua@gmail.com 
 
Sarjakoordinaattori ottaa vastaan sarjailmoittautumiset, hyväksyy Club ilmoittautumiset 
ja ylläpitää pistetaulukkoa. Sarjakoordinaattori myös vastaa sarjan toiminnasta ja 
hallinnoinnista. 
 
 

7 Linkit 

 
Tampereen Urheiluautoilijoiden Internet-sivu:  http://www.tamua.fi 

- Sarjan järjestäjä 
 
Sarjan Internet-sivu:      http://www.tamua.fi/eralli-open 

- Sarjasäännöt 
- Ilmoittautumisohjeet 
- Yhteystiedot 

 
Codemasters Accounts-sivu     https://accounts.codemasters.com/ 

- Pelitunnuksen luonti 
 
Sarjan Club-sivu:          https://dirtrally2.com/clubs/club/245102  

- Rekisteröidään pelitunnus Clubiin  
 
 Sarjan Facebook - ryhmä:     https://www.facebook.com/groups/196699684999353/ 

- Tiedonvaihto ja kommunikointi 
 

mailto:emotorsport.tamua@gmail.com
http://www.tamua.fi/
http://www.tamua.fi/eralli-open
https://accounts.codemasters.com/
https://dirtrally2.com/clubs/club/245102
https://www.facebook.com/groups/196699684999353/

