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1. Sarjan järjestäjä 
 
”F.A.S.T. – Super Formula”-sarjan järjestää Finnish Auto Simracing Team (F.A.S.T.), 
joka myös laatii säännöt sekä osoittaa kilpailuissa sekä sarjassa työskentelevät 
henkilöt. 
 

2. Yleisiä määräyksiä 
 
Osallistumisoikeutta sarjaan ei ole rajattu.  
 
Kuljettajalta edellytetään vakaata internet-yhteyttä (NAT1 tai NAT2), turvalliseen 
ajamiseen sopivaa laitteistoa sekä rekistöröitymistä www.simracing.fi sivustolle. 
 
Kuljettajan on tunnettava kaikki kilpailua koskevat säännöt ja noudatettava niitä. 
Kilpailijoiden on myös perehdyttävä FiSRAn tuottamaan ajoetikettiin. 
 
Lisäksi ratakäyttäytymisessä edellytetään asianmukaista ajotapaa, eikä sitä ole 
esimerkiksi maaliin tullessa luistattelu jne. 
 
Tuomaristolla on oikeus poistaa kilpailutapahtumasta jokainen kuljettaja ja henkilö, 
joka kieltäytyy tottelemasta tuomariston määräystä. 
 
”F.A.S.T. – Super Formula”-sarjan ohjelmistona käytetään Playstation 4 konsolin 
Gran Turismo Sport-simulaattoria. 

 

    



3. Tuomarointi 
Tuomaristoon kuuluvat F.A.S.T.-yhteisön ylläpitohenkilöt tai heidän erikseen 
nimeämät henkilöt. 
 
Tuomari ottaa tarkasteltaviksi ne kisan aikaiset tapahtumat, jotka vaativat 
tuomaristolta toimenpiteitä. 
 
Kilpailuissa tuomaristo valvoo radalla tapahtuvaa kilvanajoa yhteistyössä 
osakilpailun striimanneen henkilön kanssa. Tuomaristo tulee tutkimaan kaikki 
ilmoitukset kuskeista jotka oikovat, kiilaavat tai muuten vain käyttäytyvät 
rataetikettiin sopimattomasti. Muuten peli hoitaa rangaistukset kisan aikana. 
 
Kuljettaja voi tehdä protestin, mikäli tuntee kokeneensa aika-ajossa tai kilpailussa 
vääryyttä. Protestit on käsitelty tarkemmin kappaleessa 12. 
 
Sarjasta poisto on mahdollista jo yhdestä isosta rikkeestä. 
 
Tuomariston käsittelyssä olleet tilanteet ja päätökset julkaistaan kilpailun jälkeen 
F.A.S.T.-yhteisön osakilpailun keskusteluketjussa. 
 

3.1 Yleinen etiketti 
 
Keskustelupalstoilla ja palvelun mahdollistamilla kommunikaatiovälineillä 
kaikenlainen epäasiallinen käyttäytyminen on ehdottomasti kielletty. Tuomaristo 
puuttuu havaittuihin rikkeisiin. Striimaukseen menevässä ääniryhmässä mukana 
olevilta edellytetään asiallista käytöstä ja kielenkäyttöä.  
 
Sarjan päälähetys tullaan striimaamaan F.A.S.T.:n Youtube-tilille 
(  www.youtube.com/finnishautosimracingteam  ) 
 

3.2 Voicechatin ja tekstichatin käyttö 
 
Virallisten harjoitusten aikana tekstichatin turhaa käyttöä tulee välttää. Aika-ajon ja 
kilpailulähtöjen aikana käyttö on kokonaan kielletty, pois lukien tuomaristolle 
tarkoitetut viestit (kts. ajosäännöt). 
 
Voicechatissa tulee käyttää asianmukaista ja toisia kunnioittavaa kieltä. 

http://www.youtube.com/finnishautosimracingteam
http://www.youtube.com/finnishautosimracingteam
http://www.youtube.com/finnishautosimracingteam


4. Ilmoittautuminen 
 
Sarjaan ilmoittaudutaan ennen kauden alkua FiSRAn www.simracing.fi sivuston 
kautta. Kuljettajat voivat ilmoittautua sarjaan myös kesken kauden (ns. 
jälkiilmoittautuminen). Sarjaan ilmoittauduttaessa jokainen kuljettaja varaa itselleen
kilpailunumeron. Jokaisella kilpailijalla on oma, yksilöllinen numeronsa. 
 
Huomaathan, että voit ilmoittautua etukäteen vaikka jokaiseen osakilpailuun. Jos 
kisapäiväksi tulee este, voit simracing.fi:ssä perua osallistumisen kisapäivään klo 17 
saakka. 
 
Ilmoittautumisajan jälkeen (kisapäivä klo 17-18.45) peruminen onnistuu 
ilmoittamalla asiasta F.A.S.T.:in ylläpitoon - älä siis poista itseäsi simracing.fi:ssä 
klo 17 jälkeen, sillä sen ajankohdan jälkeen tehdään lobbyjaot, eikä ylläpito voi 
tietää kuka puuttuu listalta. 
 
Mikäli kuljettaja on ilmoittautunut kisaan, mutta ei pääsekään mukaan eikä ole
ilmoittanut perumisesta yllä olevan ajan puitteissa, tuomaristo antaa 
rangaistuksen ja kahden no-show:n jälkeen henkilö voidaan poistaa sarjasta. 
 
Jokainen kuljettaja on vastuussa, että ilmoittautuu oikeaan kilpailuun ja tuntee 
ilmoittautumista koskevat säännöt. Kilpailuihin on ilmoittauduttava annetun 
aikataulun puitteissa (kisapäivä klo 17:00 mennessä). Tämän jälkeen on mahdollista 
tehdä jälkiilmoittautuminen sivuston kautta. Mikäli ilmoittautuminen on myöhässä, 
on tuomaristolla oikeus evätä kilpailijan osallistuminen kilpailuun. 
 
Jälki-ilmoittautuneet kuljettajat sijoitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä viimeiseen, 
sillä hetkellä vajaana olevaan huoneeseen.  
 
Kilpailukutsussa kerrotaan kilpailun tarkempi aikataulu, kilpailulähtöjen pituus, 
voimassa olevat rangaistukset ja mahdolliset kisakohtaiset poikkeusmenettelyt. 

5. Sarjan rakenne 
 
”F.A.S.T. – Super Formula”-sarja koostuu neljästä (4) osakilpailusta. 
 



Sarjan päätyttyä tasapisteissä olevien kuljettajien paremmuusjärjestys ratkaistaan 
parhaalla yksittäisen osakilpailun sijoituksella, sen jälkeen toiseksi parhaalla 
sijoituksella jne. Sijoitusten ollessa tasan paremmuusjärjestys ratkaistaan parhaalla 
yksittäisen osakilpailun aika-ajon sijoituksella, sen jälkeen toiseksi parhaalla 
aikaajosijoituksella jne. Mikäli aika-ajosijoituksetkin menevät tasan, järjestyksen 
ratkaisee karsinnassa suoritettu kierrosaika. Mikäli kukaan tasapisteissä olevista 
kuljettajista ei osallistunut viimeiseen osakilpailuun, ratkaisee toiseksi viimeinen 
osakilpailu, sitten kolmanneksi viimeinen jne. 
 
Kuljettaja voi nousta alemmista lohkoista A1-lohkoon saakka, jos hänen pisteensä 
riittävät nostamaan hänet ylemmän lohkon TOP15 kuljettajan joukkoon. 
 

5.1 Sarjan karsinnat 
 
”F.A.S.T. – Super Formula”-sarjan karsinnat järjestetään 5.6 perjaintaina klo 19.00. 
Karsinta ratana käytetään ensimmäisen kisan rataa eli Fuji International Speedway. 
Karsinta suoritaan pelin oman aika-ajo systeemin mukaan, kisaa ei ajeta.

Karsinta aloitetaan kello 19.00 ja se kestää 30 min. Karsintaan tulee osallistua 
samalla autolla millä lähtee sarjaa ajamaan. Karsinnassa saa, poikkeusena muihin 
kisoihin, lähteä Racing Soft renkaalla.
 
Jos kuljettaja ei osallistu karsintaan, määräytyy hänen kilpailuhuoneensa karsijoiden 
jälkeen ilmoittautumisjärjestyksessä ensimmäiseen vajaaseen kisahuoneeseen (vrt. 
jälkiilmoittautuminen (kpl 4). Tällöin ylläpito sijoittaa karsintaan osallistumattomat 
kuljettajat ilmoittautumisjärjestyksessä viimeiseen, sillä hetkellä vajaana olevaan 
huoneeseen. 
 

5.2 Osakilpailuiden aikataulu 
 
Kilpailut järjestetään perjantaisin klo: 19.00 jolloin starttaa 15min aika-ajo. Tämän 
jälkeen alkaa välittömästi erikseen ilmoitetun mittainen kilpailu. 
 
Huone aukeaa noin 30min ennen AA alkua ja kestoa koko paketille tulee siis noin 
1,5h. 
 
Ennen aika-ajon alkua suoritetaan 1-3kpl yhden kierroksen testistartteja. 



 
”F.A.S.T. – Super Formula”-sarjan kilpailukalenteri julkaistaan sarjan 
ilmoittautumisen avaamisen yhteydessä.  
 
Jos ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrä on sarjan alussa 15 tai vähemmän 
käytetään yhtä kilpailulobbya (Lobby A1). 
 
Kilpailijoiden määrän ylittäessä 15 toimitaan ”Sarjan karsinnat”- kappaleessa (kpl 
5.1) esitettyjen sääntöjen mukaisesti. 
 
Lobbystä riippumatta, osakilpailun aikataulu on seuraava: 
 

Lämmittely+yhteystestit (15-20min ennen varsinaista aika-ajoa) 

Aika-ajo (15 min) 

Finaali (n.45-50min) 

 
Lämmittelysession tarkoituksena on antaa kilpailijoille riittävästi aikaa liittyä 
palvelimelle, saadaan yhteystestit tehtyä ja yleiset ohjeistukset kuljettajille 
annettua. Lämmittelysession pituus on vähintään 10 minuuttia, yleisesti noin 
2030min. 
 

5.3 Auto 
 
”F.A.S.T. – Super Formula”-sarjassa on kaksi eri auto vaihtoehtoa. Sarjassa 
käytettävät autot ovat: 
 
Dallara Super Formula 19 – Honda 
Dallara Super Formula 19 - Toyota 
 
Auton säätäminen on sallittua 
BoP (Balance of Performance) ei ole käytössä. 
 
Autojen maalaukset: Kilpailijat saavat käyttää autossaan, kypärässään ja 
ajopuvussaan omia maalauksiaan. Maalausten pitää olla hyvien tapojen sekä 
Suomen lakien mukaiset. Alkoholi- ja tupakkatuotteiden mainostaminen on kielletty.
 



 
Maalaukset / väritykset eivät saa olla tunnistettavissa tai yhdistettävissä sääntöjen 
vastaisiin rajoituksiin logojensa perusteella 
 
GT Sport:n Discovery-osiossa käytössä olevien logojen ja tuotemerkkien käyttö on 
sallittua, siten että ne täyttävät yllä mainitut tarkennukset. 
 
Sarjan järjestäjä voi velvoittaa kilpailijoiden laittamaan autoihin kustomoidun decal 
layerit, esimerkiksi sarjan sponsoreita varten. 
 
Autoissa olisi hyvä käyttää FiSRA:n logoja. Decalit löytyy GT Sport:n Discoveryosiosta 
ja ylläpito voi tarvittaessa auttaa niiden löytämisessä. 
 

6. Kilpailun läpivienti 
 

6.1 Yleistä 
 
Autojen maksimimäärä radalla kilpailulähdöissä on 15. 
 
Kilpailuun lähdetään paikaltaan asetuksella Grid-start False Start Check. 
Kilpailupalvelimille pääsee erikseen määritetyn hostin tuntemat kuljettajat (Friends 
Only), joka julkaistaan kilpailun tiedoissa. 
 
Kisat ovat ”Friends only” lobbyja, joten huoneeseen pääsee, vain jos on kyseisen 
kilpahuoneen hostin PSN-kaverina. Host-ilmoitetaan ennen kilpailua F.A.S.T.:n 
Facebooksivulla (www.facebook.com/finnishautosimracingteam), sekä Discordissa. 
 
Ennen lobbyyn tuloa kuljettajan tulee varmistaa, että on ottanut kaikki muut 
kuljettajat kavereikseen. 
 
Lisäksi suositellaan ennen lobbyyn menoa poistamaan Temporary internet filesit: 
(options/ GT logo) ja sieltä network osiosta poistaa temporary data. 
 
Nämä toimenpiteet saattavat auttaa pelissä ajoittain esiintyvään 
ruutuunjäämisbugiin. 
 



6.2 Aika-ajo 
 
Aika-ajo aloitetaan Racing Medium (RM) renkaalla, jotta sama rengastus on valmiina
myös aika-ajoa seuraavaan kilpailuun. Poikkeuksena sarjan karsinta johon saa lähteä
suoraan Racing Soft renkaalla. 
 
Jos kuljettaja ei näin tee, seuraa toiminnasta varikkokäynnin mittainen 
aikarangaistus kilpailun lopputuloksesta. 
 
Aika-ajon sisällä kuljettaja voi varikolla vaihtaa valittavissa olevaan pehmeämpään 
seokseen Racing Soft (RS). 
 
Tasan klo: 19.00. Huoneen host aloittaa aika-ajon. Jos kuljettaja ehtii lähteä nopealle
kierrokselleen ennen kuin aika-ajon 15min on täyttynyt, hän voi ajaa kierroksen 
loppuun. 
 
Aika-ajon aikana rajoitinta/jarrua vasten ajaminen, sekä moottorin turha 
huudattaminen ja korkeilla kierroksilla ajaminen on kielletty. 
 
Kun kaikki kuljettajat ovat ajaneet viimeisen kierroksensa, peli aloittaa kilpailun 
ilman erillistä varoitusta. 
 
On kuljettajan vastuulla seurata aika-ajon kulkua. Jos et ole radalla kisan alkaessa, 
et pääse mukaan enää eikä kilpailua ei aloiteta alusta! 
 
Aika-ajossa ei jäädä radan varteen parkkiin ennen kuin koko 15 minuuttia on kulunut
ja silloinkin pitää huomioida kaikki ne, jotka voivat olla vielä nopealla kierroksella. 
Varikolle voi mennä parkkiin. Tämä siitä syystä, että jossain tilanteissa peli antaa 
aikasakkoa, jos on sivuuttanut radalla parkissa olevan kuljettajan. Aika-ajossa 
hitaalla kierroksella olevat (sisäänmeno- tai ulostulokierros, pieleen mennyt kierros) 
ovat väistämisvelvollisia. 
 

6.3 Kuljettajan lohko 
 
Jos sarjaan ilmoittautuu yli 15 kuljettajaa, ylläpito järjestää erilliset karsinnat, joiden 
perusteella kuljettajat jaetaan järjestyksessä ensimmäisen kisan lohkoihin. 
 



Tämän jälkeen kuljettajan osakilpailulohkon määrää hänen pistesaldonsa. 
Tasapisteissä olevien kuljettajien lohkon määrittää heidän edellisen kilpailun 
sijoituksensa. 
 
A1-lohko täytetään ensin kokonaan (15 kuljettajaa), jonka jälkeen kuljettajat jaetaan
järjestyksessä seuraaviin lohkoihin (A2, A3…). 
 

6.4 Finaali 
 
Finaali ajetaan välittömästi aika-ajon jälkeen. Finaalin lähtöjärjestys perustuu 
aikaajon tuloksiin. 
 
On kuljettajan vastuulla seurata aika-ajon kulkua. Jos et ole radalla kisan alkaessa, 
et pääse mukaan enää eikä kilpailua ei aloiteta alusta! 
 
Käytettävissä on vain RS ja RM -renkaat. Aika-ajo aloitetaan RM-renkaalla ja myös 
kisa aloitetaan RM-renkaalla (Racing Medium). Kisan aikana tulee vaihtaa toiseen 
rengasseokseen (RS) siten, että molemmilla seoksilla ajetaan vähintään yksi 
kokonainen kierros. Rengasseosta ei saa siis vaihtaa juuri ennen final lapille 
ajamista, koska tällöin sääntö kokonaisesta kierroksesta ei täyty. 
 
Jos kuljettaja ei lähde kilpailuun RM renkaalla, seuraa toiminnasta varikkokäynnin 
mittainen aikarangaistus kilpailun lopputuloksesta. 
 
Mikäli kuljettaja ei käytä kilpailun aikana molempia rengasseoksia tai toisella 
seoksella ajetaan vain outlap, seuraa toiminnasta varikkokäynnin mittainen 
aikarangaistus kilpailun lopputuloksesta. 
 
Liikkeellelähtö tapahtuu paikaltaan (Grid start - False Start Check). 
 
Yksittäisten kilpailijoiden teknisten ongelmien vuoksi lähtö voidaan uusia yhteensä 
kolme kertaa. Kolmannella kerralla kisa starttaa ja jos silloin kuljettajalla on teknisiä 
ongelmia, tulee hänen välittömästi poistua radalta. 
 
Restart tapahtuu vain, jos HOST niin määrää. Vaikka itse huomaat jollain ongelmia, 
tulee kilpailua jatkaa radalla, kunnes host erikseen ilmoittaa kisan uudelleen 
käynnistämisestä. Ilmoitus annetaan chatin kautta, ”Restart” komennolla. Tällöin 
kuljettajan tulee poistua radalta ja odottaa uusintalähtöä. 



 
A2- ja A3 -lohko käynnistyy vain, jos siihen osallistuu vähintään 6 kuljettajaa, sillä 
poikkeuksella, että kuljettajien toiveiden mukaan kisa voidaan aloittaa alle kuudella 
kuljettajalla. 

6.5 Kisakalenteri 

PVM Kilpailu Rata Starttiaika Kisapituus 
(lap) 

Ajankohta/keli 
radalla 

12.6 F.A.S.T. – 
Super 
Formula 1 

Fuji 
International 
Speedway 

19:00 33 18:15 Sunny 

26.6 F.A.S.T. – 
Super 
Formula 2 

Red Bull Ring 19:00 37 07:45 Fine 
Weather 

3.7 F.A.S.T. – 
Super 
Formula 3 

Circuit de Spa-
Francorchamps

19:00 23 11:00 Cloudy 

10.7 F.A.S.T. – 
Super 
Formula 4 

Suzuka Circuit 19:00 27 14:30 Fine 
Weather 

7.Pisteytys 
 
Karsinnasta jaetaan pisteet alla olevan taulukon mukaisesti: 
 

Sijoitus Pisteet 
1-10 4 
11-15 3 
16-25 2 

26⟶ 

1 

 



Kilpailun pisteet jaetaan alla olevan taulukon mukaisesti finaalin 
maaliintulojärjestyksen mukaan.  
 
Vajaassa lohkossa pisteytys lasketaan ns. alhaalta päin. 
 

Sijoitus A1-lohko A2-lohko A3-lohko 
1 17 16 15 
2 16 15 14 
3 15 14 13 
4 14 13 12 
5 13 12 11 
6 12 11 10 
7 11 10 9 
8 10 9 8 
9 9 8 7 
10 8 7 6 
11 7 6 5 
12 6 5 4 
13 5 4 3 
14 4 3 2 
15 3 2 1 
 
 
Lisäksi jokaisen lohkon osalta jaetaan lisäpiste (1p) alla olevin perustein: 
 
Voittaja: +1p 
Nopein kierros: +1p 
Aika-ajon nopein: +1p 
 
Jos kuljettaja on ajanut yli puolet kilpailupituudesta (aika-ajoa ei lasketa) ja hän 
keskeyttää kuljettajasta johtumattoman teknisen vian vuoksi, hänen saamat pisteet 
ovat yhtä paljon kuin ajetun lohkon viimeisestä sijasta saatavat pisteet. 
 
Jos keskeytyksen aikaan kuljettaja on ajanut alle puolet, hänelle merkitään DNF ja 0 
pistettä. 
 



8. Lobbyasetukset ja ajoavut 
 

 ABS saa olla käytössä, muut ajoavut OFF 
 Start type: Grid-start False Start Check 
 Initial Fuel: Default o 

 Visible damage: on o 

 Mechanical damage: Heavy
 Tyre Wear: 8x 
 Fuel depletion: 3x 
 Grip Reduction: Real 
 Slipstream: Real 
 Race finish delay: 180 sec. Maksimi aika 
 Kisapaikan kellonaika on määritetty kisakalenterissa. 
 Overtaking system usage time multiplier:  Default 

 
REGULATION SETTINGS: 

 Filter by Category: Gr.X (Dallara Super Formula 19 Honda tai 
Toyota)
 Balance of Performance: Off 
 Max Power Limit: 639 BHP 
 Minimum Weight: 660 kg 
 Rengastus: RS, RM 
 SEKARENGASTUS KIELLETTY! 
 Aika-ajo ja kilpailu aloitettava RM renkaalla, tämän rikkomisesta 
rangaistus! 
 Tuning: No limit 

 
PENALTY SETTINGS: 

 Ghosting: None 
 Shorcut penalty: On
 Wall collision 
penalty: Off 
 Side contact 
penalty: Off 
 Correct vehicle course after collision: Off 



 Replace cars leave track: Off 
 Flag rules: On 
 Counter steering assistance: OFF 
 ASM: Prohibited 
 Driving Line: Prohibited 
 ABS: No Limit 
 Traction Control: Prohibited 
 Auto-Drive: Prohibited 

9. Yleiset ajosäännöt 
 
Kilpailun johtaja voi kieltää kuljettajaa osallistumasta lähtöön tai pysäyttää 
kuljettajan, joka on syyllistynyt epäurheilijamaiseen käytökseen tai tekniseen 
rikkomukseen. 

9.1 Kilpailun lähtö 
 
Kilpailussa käytetään paikaltaan lähtöä varaslähdön estolla (Grid-start False Start 
Check). Aika-ajoon ja kilpailuun tulee lähteä Racing Medium (RM) renkailla. 

9.2 Ajo kilpailussa 
 
Kuljettajan on harjoituksissa ja kilpailun aikana ajettava autoa harkiten niin, ettei 
synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kuljettajan kanssa. 
 
Kuljettajat saavat käyttää vain kilparataa kilpailun aikana. Auton katsotaan 
ajautuneen ulos kilparadalta, kun kaikki neljä rengasta ovat radan valkoisten tai 
keltaisten reunamerkintöjen tai muun kilpailukutsussa rata-alueeksi määritellyn 
alueen ulkopuolella. 
 
Kuljettajan tulee palata ajoradan ulkopuolelta takaisin radalle noudattaen sellaista 
varovaisuutta, ettei radalle paluusta aiheudu vaaraa muille kuljettajille, eikä palaava 
kuljettaja estä muita kuljettajia. Kuljettaja ei myöskään saa saavuttaa hyötyä 
kilparadan ulkopuolisen alueen käytöstä. Radan ulkopuolista aluetta saa käyttää 
vain törmäyksen välttämiseksi, eikä kuljettaja tällöinkään saa saavuttaa tilanteesta 
kilpailullista etua. 
 
Mutkien oikomista valvotaan pelin taholta. 
 



Kuljettajan syyllistyessä oikaisemiseen peli jakaa hidastusrangaistuksen, mikä 
velvoittaa kuljettajaa seuraavan kokonaisen kierroksen sisällä siirtymään pois 
ajolinjalta ja hidastamaan. 
 
Maaliin rangaistuksen kanssa ajaminen kielletty. 
 
Kun peli katsoo hidastamisen riittäväksi, se vapauttaa kuljettajan jatkamaan 
normaalia kilvanajoa. Hidastusrangaistusta kärsiessään kuljettajan tulee huomioida 
ympäröivä tilanne, suorittaa rangaistuksensa, ja palata takaisin ajolinjalle 
turvallisuutta vaarantamatta. 
 
Jos tätä ei noudata ja kärsi hidastusrangaistusta kilpailun päättymiseen mennessä, 
tuomaristo voi langettaa kuljettajalle rangaistuksen. 
 
Ajaessa rikkinäisellä autolla tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, sekä 
huomioida nopeammin kulkevat ajoneuvot. 
 

9.3 Ohitustilanteet 
 
Kuljettaja, joka joutuu ohitustilanteeseen, ei saa estää ohiajavaa kuljettajaa. 
Estämisellä tarkoitetaan liikettä, jossa kuljettaja vaihtaa ajolinjaansa siten, että 
toisen auton on hidastettava vauhtiaan kolarin välttääkseen tai muuten tehtävä 
kohtuuttomia väistötoimia. Ohittava kuljettaja ei saa ohituksen loppuvaiheessa 
leikata ohitettavan eteen niin, että tämän ajo estyy tai syntyy vaaratilanne. 
 
Ajettaessa suoralta rinnakkain kaarteeseen tulee molempien kuljettajien mahtua 
ajamaan rinnakkain myös kaarteen läpi. Kuljettaja voi valita vapaasti ajolinjansa vain 
silloin, kun ajoneuvot eivät ole miltään osin rinnakkain. 
 
Kuljettaja saa käyttää suoralla koko radan leveyttä puolustaakseen asemaansa, 
kuitenkin niin että ajolinjan vaihto rajoittuu vain yhteen liikkeeseen, ja silloin kun 
ajoneuvot eivät ole miltään osin rinnakkain toistensa kanssa. Ajolinjalle palatessaan 
kuljettajan on jätettävä vähintään auton levyinen tila ajolinjalle lähestyttäessä 
mutkaa tai jarrutuspaikkaa. 
 
Ohitustilanteessa, jossa ohitusta yrittävä kuljettaja hyötyy selvästi radan 
ulkopuolella käymisestä, tulee kuljettajan lopettaa ohitusyritys. 
 



9.4 Kierroksella ohittaminen 
 
Kuljettajan, joka tulee kierroksella ohitetuksi, tulee antaa tietä kierroksella 
ohittavalle kuljettajalle siten, että kierroksella ohittava kuljettaja menettää 
mahdollisimman vähän aikaa. Kierroksella ohitettavan on siirryttävä pois ajolinjalta 
ja hidastettava nopeuttaan, jotta kierroksella ohitus toteutuu turvallisesti. 
Kierroksella ohitettava ei missään nimessä saa hidastaa nopeuttaan normaalia 
hitaammaksi ollessaan ajolinjalla kierroksella ohittavan edessä. 
Kuljettajaa, joka ei noudata kilpailunjohdon käskyä tai sinistä lippua, voidaan 
rangaista. Jatkuva sinisen lipun noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kilpailusta 
hylkäämisen. Tahallinen kierroksella ohittavan auton estäminen johtaa kilpailusta 
hylkäämiseen sekä muihin jatkotoimenpiteisiin. 
 
Kierroksella takaa-ajava kuljettaja ei ajotyylillään saa vaarantaa edessä kierroksella 
meneviä kuljettajia, vaikka olisikin mielestään nopeammin etenevä. 
 

9.5 Ajo ratavarikolla 
 
Kuljettajan, joka aikoo mennä ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä ratavarikon
puoleiselle kaistalle. Sekä ratavarikolle ajettaessa, että sieltä poistuttaessa, 
kuljettaja ei saa ylittää rataan merkittyä valkoista tai keltaista viivaa, joka erottaa 
ratavarikolle menon ja poistumisen muusta kilparadasta. Muuta kautta ratavarikolle 
ajo on kielletty. Pelin antamat rangaistukset ratamerkintöjen ylittämisestä tai 
varikon ylinopeudesta tulee kärsiä normaalisti. 
 

9.6 Pysäyttäminen/keskeyttäminen kilpailun aikana radalla 
 
Jos kuljettajan täytyy pysäyttää autonsa kesken kilpailun, se on tehtävä varikolle. 
Tällöin auto ei muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. Kuljettaja 
voi siirtyä takaisin radalle siinä vaiheessa, kun radalle siirtyminen ei muodosta 
vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. 

10. Seuraamukset ajotaparikkeistä 
 
Tuomaristo voi määrätä sääntöjen vastaisesta ajosta rangaistuksen kilpailun jälkeen.
 
Vakavampien rikkeiden kohdalla tuomaristo voi määrätä kilpailijalle suoraan 
rangaistuksen ilman varoitusta. 



 
Kilpailun jälkeen tuomaristo voi antaa seuraavia rangaistuksia tilanteen vakavuuden 
mukaan: 

1. Huomautus: Sääntörikkeen havaitessaan tuomaristo voi antaa kuljettajalle 
varoituksen heti kilpailun jälkeen. Toisesta kuljettajan saamasta huomautuksesta 
eteenpäin kuljettaja tulee saamaan varoituksen. 
 

2. Varoitus: Sääntörikkeen havaitessaan tuomaristo voi antaa kuljettajalle varoituksen 
heti kilpailun jälkeen. Toisesta kuljettajan saamasta varoituksesta eteenpäin 
kuljettaja tulee saamaan pisterangaistuksen. 
 

3. Aikarangaistus: Tuomaristo voi määrätä kulloisenkin radan mittaisen 
varikkopysähdyksen pituisen aikarangaistuksen, joka lisätään kuljettajan lopulliseen 
kilpailuaikaan. 
 

4. Pisterangaistus: Tuomariston erikseen määrittelemä pistemenetys 
 

5. DQ: Kilpailusta tai sen osasta hylkääminen. 
 

6. Osallistumiskielto: Äärimmäisissä tapauksissa tuomaristo voi määrätä kilpailijan 
osallistumiskieltoon yhteen tai useampaan osakilpailuun tai koko sarjaan. 
 
Kilpailussa tai välittömästi sen jälkeen jaetut rangaistukset sekä muut tuomariston 
käsittelyssä olleet tilanteet julkaistaan perusteluineen viimeistään protestiajan 
päättymistä seuraavana päivänä. Julkaisun yhteydessä annetaan kohtuullinen aika, 
minkä sisällä kuljettaja voi jättää kilpailunjohtajalle protestin kilpailussa 
tapahtuneesta sääntörikkeestä tai vetoomuksen annetun rangaistuksen 
muuttamiseksi. Vetoomuksen käsittelyn jälkeen tuomariston päätös on lopullinen.  
Rangaistukset ovat lopullisia noin viikon sisällä kilpailun päättymisestä, kun protestit 
ja vetoomukset on käsitelty 

11. Protestit 
 
Kilpailuissa tuomaristo valvoo radalla tapahtuvaa kilvanajoa yhteistyössä 
osakilpailun striimanneen henkilön kanssa. Tuomaristo tulee tutkimaan kaikki 
ilmoitukset kuskeista, jotka oikovat, kiilaavat tai muuten vain käyttäytyvät 
rataetikettiin sopimattomasti. 
 
Muuten peli hoitaa rangaistukset kisan aikana. 



 
Kuljettaja voi tehdä protestin, mikäli tuntee kokeneensa aika-ajossa tai kilpailussa 
vääryyttä. Aikaa protestien tekoon on kilpailua seuraavan päivän klo 18 asti. 
 
Protesti tehdään yksityisviestillä jollekin ylläpidon jäsenelle. 
 
Liitteeksi tulee laittaa mahdollisimman tarkka kuvaus tapahtuneesta sekä 
tapahtuman ajankohta. Protestoija on velvollinen toimittamaan selkeän 
videoleikkeen tapahtuneesta tuomaristolle. Videosta tulee näkyä tilanne laajasta 
näkökulmasta sekä kaikkien tilanteeseen osallistuneiden kuljettajien näkökulmista. 
 
Sarjasta poisto on mahdollista jo yhdestä isosta rikkeestä. 
 
Tuomariston käsittelyssä olleet tilanteet ja päätökset julkaistaan kilpailun jälkeen 
F.A.S.T.- yhteisön osakilpailun keskusteluketjuissa. 
 
Aiheettomasta protestista tuomaristo voi langettaa protestoijalle rangaistuksen. 
 

12. Internet-yhteyteen liittyvät säännöt 
 

12.1 Tietoliikenneyhteyden ongelmat 
 
Kuljettajan internet-yhteyden NAT-tyyppi ei saa olla NAT3. Tämä NAT-tyyppi ei toimi
muiden NAT-tyyppien kanssa. 
 
Oman NAT:nsa voi tarkistaa Playstationin verkkoasetuksista. 

Mikäli kilpailussa kuljettajan tietoliikenneyhteydessä on ongelmia niin, että auton 
sijaintia radalla ei pystytä määrittämään riittävällä tarkkuudella, riippuen ongelman 
laajuudesta voi tuomaristo määrätä kuljettajan toimimaan seuraavilla tavoilla, 

 
1. Huomioimaan huono yhteys ja antamalla tavanomaista enemmän tilaa
kilpailutilanteissa 
 
2. Päästettävä nopeammat kuljettajat ohi antamalla selkeästi enemmän 

tilaa kuin tavanomaisessa kilpailutilanteessa 
 



3. Lopettamaan kilvanajon, siirtymään pois ajolinjalta sekä ajamaan 
ratavarikolle äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. 

 
Kuljettaja saa jatkaa kilvanajoa normaalisti vasta saatuaan tuomaristolta tähän 
luvan. 
 

12.2 Yhteyden katkeaminen 
 
Jos kuljettajan internet-yhteyden katketessa kuljettaja putoaa lobbysta, tulee 
kuljettajan ilmoittaa siitä kilpailun jälkeen tuomaristolle. Jos ilmoitusta ei tule, 
tuomaristo tulkitsee teon ”tahalliseksi keskeytykseksi”, jolloin kuljettaja tulee 
saamaan tästä erikseen määritetyn rangaistuksen. 
 

12.3 Palvelimen kaatuminen 
 
Palvelimen kaatuessa kilpailu keskeytetään, ja mikäli yli 75% kierroksista tai lähtöön 
varatusta ajasta on käytetty, lähdön tulokset ovat ne, mikä kilpailun tilanne oli 
palvelimen kaatumista edeltävällä kierroksella. Muussa tapauksessa suoritetaan 
uusintalähtö, joka on mitaltaan sama kuin kilpailussa oli johtoautolla kierroksia tai 
aikaa jäljellä kierrosta ennen palvelimen kaatumista. Lähtöjärjestys määräytyy 
tällöin palvelimen kaatumista edeltävän kierroksen tilanteen perusteella. Tiedotus 
kaatumisen jälkeisistä jatkotoimenpiteistä julkaistaan F.A.S.T.:n kilpailuketjussa. 
 

13. Sarjassa käytettävät autot 
 
Sarjassa on valittavina kaksi auto: 

Dallara Super Formula 19 – Honda 
Dallara Super Formula 19 – Toyota 

 
Autoa saa muuttaa aina Karsintaan saakka. Sen jälkeen autoa millä ajaa, ei saa 
muuttaa.  
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