DUCATI-CUP

1.	Kilpailusäännöt

Kilpailukalenteri

Kilpailukalenteri koostuu vähintään neljästä SM-osakilpailujen yhteydessä ajettavasta osakilpailusta. 

Moottoripyöräurheilun säännöt

Kilpailut ajetaan luokkakohtaisin erikseen ilmoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta normaalien Suomessa käytössä olevin moottoripyöräurheilun sääntökirjan mukaisesti. Kilpailut ajetaan kilpailukohtaisten lisämääräysten mukaan.

Ajajat ja Cup-pisteet

Ajajan ajajaluokitus on B-luokka. Kolmesta ensimmäisestä kilpailusta jaetaan ajajakohtaiset pisteet seuraavasti:

1. 25 pistettä, 2. 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Viimeisessä osakilpailussa jaetaan kaksinkertaiset pisteet.

Ilmoittautuminen

Kilpailuihin ilmoittaudutaan kunkin osakilpailun järjestäjälle. Ilmoittautumisaika päättyy kaksi täyttä kalenteriviikkoa ennen kilpailua. 

Luokkasponsorit

Kauden alussa ilmoitettujen luokkasponsoreiden toimittamat mainostarrat on pidettävä jokaisen kilpailun ja virallisen aika-ajon ajan. Mainostarroille on ilmoitettu tarkka sijoitus pyörässä. Omien yhteistyökumppanien tuotteet eivät saa olla ristiriidassa luokkasponsorin tuotteiden kanssa.


2.	Tekniset säännöt

Kaikki mitä ei ole erikseen näissä säännöissä sallittu, on kiellettyä. Sääntörikkomuksesta rangaistaan SML:n kurinpitosäännösten mukaisesti.

Moottorin muuttaminen on sallittu vain  tässä lueteltujen vaihtoehtojen rajoissa. Kaikki muut muutokset ovat kiellettyjä. Moottorin keventäminen, koneistaminen, tasapainottaminen jne. on kiellettyä.

1.	
DUCATI-CUP

Kilpapyörän rakennusaihiona voi olla neljä lueteltua mallia:
·	Ducati S/SS 900FF
·	Ducati S/SS 900HF
·	Ducati S/SS 750FF
·	Ducati S/SS 750HF

Pyörän alkuperäinen kuutiotilavuus on säilytettävä. Vaikka luokassa hyväksytään perusmalliltaan 904-kuutioiset moottorit, ei kuutiotilavuuden muuttaminen ole sallittua perusmalliltaan 748-kuutioisessa moottorissa.

2.	NUMEROPOHJAT

Luokassa käytetään valkoisia numeropohjia ja mustia kilpailunumeroita.

3.	POLTTOAINE

Kaikkien moottoreiden on toimittava normaalilla lyijyttömällä, yleisiltä huoltoasemilta saatavissa olevalla polttoaineella, jonka maksimi lyijypitoisuus saa olla 0.013g/l ja MON-luku maksimissaan 89. (normaali 95-98)

4.	LUOKITUSSÄÄNNÖN MUKAISESTA MOOTTORIPYÖRÄSTÄ VOIDAAN MUUTTAA SEURAAVIA KOHTEITA

·	Toisiovälitystä voidaan muuttaa, ketjukoko ja -merkki on vapaa
·	Pakoputkien äänenvaimentimia voidaan muuttaa Ducati Performance-vaimentimiksi
·	Moottorin ohjausyksikkö voidaan muuttaa alkuperäisen tyyppiseksi korvaavaksi, muita moottorin ohjausjärjestelmiä ei hyväksytä
·	Sytytystulpan merkki on vapaa
·	Jalkatapit, takajarrun poljin ja vaihteensiirtäjän poljin voidaan sijoittaa uudelleen, mutta niiden on sijaittava takapyörän etupuolella. Jalkatappi voi olla kääntyvää tyyppiä, mutta täytyy automaattisesti palautua normaaliasentoon ja jalkatapin pään muoto vähintään 8mm säteellä. Kiinteän jalkatapin pää pitää olla pyöristetty vähintään 8mm säteellä.
·	Moottoripyörään asennettavien kädensijojen täytyy olla alkuperäisen tyyppiset. Niiden asentoa voidaan muuttaa. Ohjaustangon näkyvä pää täytyy sulkea kiinteällä tulpalla. Ohjaustangon on käännyttävä vähintään 15 astetta keskilinjan molemmille puolille. Ohjauskulman rajoittimet täytyy olla siten asennetut, että ääriasennossa ohjaustangon ja polttoainesäiliön väliin on jäätävä 30mm välys. Ohjausiskunvaimennin ei saa rajoittaa kääntymistä.
·	Etujousituksen vaimennusöljy saadaan vaihtaa, samoin jouset. Vaimenninyksiköiden muuttaminen tai vaihtaminen on kiellettyä.
·	Katteiden ja lokasuojien valmistusmateriaali voidaan vaihtaa, mikäli alkuperäinen muoto säilytetään
·	Satula voidaan muuttaa tai vaihtaa
·	Ilmansuodatinelementti ja kotelon kansi voidaan vaihtaa, muu ilmansuodatinkotelon muuttaminen on kiellettyä.
·	Ohjausiskunvaimennin voidaan asentaa, mutta kiinnitystavan on noudatettava hyvää kaupallista standardia.
·	Jarrupalat voidaan vaihtaa erikseen määrättyyn tarvikemerkkiin ja seokseen tai käytettävä alkuperäisiä.
·	Valokatkaisimet voidaan poistaa, moottorin ja polttoainepumpun toiminnan katkaiseva turvakatkaisin on säilytettävä  ohjaustangossa
·	Nopeusmittari ja sen anturi voidaan poistaa
·	Kaikkien poistettavissa olevien osien irrotettavat kiinnikkeet voidaan poistaa
·	Takamatkustajan jalkatapit runkoineen voidaan poistaa
·	Kytkinlevyt voidaan vaihtaa eri materiaalista valmistettuihin
·	Kytkimen kansi voidaan vaihtaa paremmin jäähdyttävään eri materiaalista valmistettuun 
·	Jarruneste voidaan vaihtaa vähintään DOT 4 luokituksen mukaiseen
·	Akku voidaan vaihtaa, pyörän on kuitenkin lähdettävä starttimoottorin voimasta käyntiin myös kilpailun jälkikatsastuksessa

5.	SEURAAVIA KOHTIA ON MUUTETTAVA 

·	Sivuseisontatuki on poistettava (kiinteät kiinnikkeet on säilytettävä)
·	Öljyn tyhjennys- ja täyttötulpat on lankalukittava
·	Jarrusatuloiden kiinnitysruuvit on lankalukittava
·	Etulamppu, takalamppu ja suuntavilkut on poistettava (moottoripyörän alkuperäinen muoto säilytettävä)
·	Peilit on poistettava
·	Tankkiin on lisättävä mahdollista vuotoa hidastava foam-materiaali
·	Nesteiden huohotin- ja ylivuotoletkut on johdettava vetoisuudeltaan min 2,5dl suljettuun astiaan, suljetut huohotinjärjestelmät on säilytettävä alkuperäisinä
·	Alakate on oltava suljettu ja vetoisuudeltaan vähintään 5l, sateella katteessa saa olla neljä halkaisijaltaan 6mm reikää
·	Takarattaan ja ketjujen suoja on lisättävä

6.	RENKAAT

·	Renkaina on käytettävä merkkisarjan vuosittain luokiteltua rengasmerkkiä ja mallia
·	Ennen kilpailulähtöä renkaan urasyvyyden on oltava vähintään 2,5mm keskilinjalta mitattaessa
·	Saderenkaina saa käyttää luokiteltuja saderenkaita



