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eMotorsports SM18 -sarjan promoottori Circuit Media Oy on irtisanoutunut tehtävästään tuottaa
eMotorsportsin SM18 -sarjaa IeMA ry:lle.
Tämä asettaa IeMA ry seuran todellisen haasteen eteen. IeMA haluaa ja pyrkii tästä huolimatta jatkamaan
sarjan loppuun viemistä, jotta eMotorsportsin Suomen mestari 2018 saadaan selville tälle vuodelle.
Nyt erilaisia vaihtoehtoja mietitään seuran sisällä, millä tavalla sarja saadaan ajettua loppuun, ja seuran
hallitus sekä tähän asti sarjan tuomareina olleet totesivatkin, että tilanteeseen tarvitaan perinteistä
talkooapua ja -henkeä. Tässä kohtaa tarvitaan myös sarjan kuljettajien, ja virtuaaliautourheilun parissa
toimivien tahojen ymmärtäväisyyttä ja apua asian ratkaisemiseksi, mikäli kuljettajilla on halu ajaa sarja
loppuun.
Kyseinen tilanne asettaa myös haasteita sarjan lopullisten sarjapalkintojen maksamisen osalta.
Tavoitteena olisi, voittoa tavoittelemana yhdistyksenä, kerätä yhteistyökumppaneita, joilla saataisiin
rahoitettua loppukauden palkintoraha, joka jaettaisiin edelleen samassa suhteessa (10:6:4) kuin
sarjasäännöissä mainitaan sarjan kolmelle parhaalle. Tässä kohtaa IeMA ry ei kuitenkaan pysty takaamaan
loppukauden palkintorahoja ja määrittelemään tarkasti lopulta jaettavaa palkintorahan määrää.
Lisäksi AKK palkitsee SM-sarjan kolme parasta kuljettaa Suomen mestaruus mitalein
palkintojenjakogaalassa.
IeMA pohti, että kuljettajille voitaisiin maksaa edelleen kilpailukohtaiset palkintorahat, mutta maksettavat
kilpailukohtaiset palkinnot jaettaisiin vain 10 ensimmäiselle sijoittuneelle, tai niin monelle kuljettajalle kuin
osallistuvien kuljettajien määrä tuottaa palkintorahakassaa per kilpailu. Nämä palkintorahat tulisivat
suoraan saaduista osallistumismaksuista.
IeMA pohti myös, että loppukauden studio-osuudet jätettäisiin pois, ja kaikki ylimääräiset kulut
minimoitaisiin. Selostuksen ja striimauksen voi toteuttaa, mikäli siihen löytyy innokkaita tekijöitä.
Sarjan viestintään etsittäisiin myös uutta tekijää. Tuomarointiin, sekä muihinkin toimiin haetaan tekijöitä.

Mikäli IeMA saa järjestettyä tarpeeksi resursseja ja apua sarjan läpi viemiseksi, alustava loppukauden
kilpailukalenteri näyttäisi tältä (muutokset mahdollisia):
9 – 10.9.
30.9. – 1.10.
21.10. – 22.10.
11.11. – 12.11.
25.11. – 26.11.

Spa
Redbull Ring GP
Mugello
Silverstone
Monza

IeMA pyrkii löytämään tavan ratkaista eteen ilmennyt haaste, jossa myös tarvitaan seuran jäsenien ja
sarjassa ajavien kuljettajien yhteishenkeä. Keskustelua ideoista tai tavoista auttaa ja ratkaista asia, voi käydä
esimerkiksi sarjan Discord kanavalla, tai kirjoittamalla sähköpostia info(at)iema.fi. Yhtenä vaihtoehtona on
sarjan päättäminen tämän hetken tilanteeseen.
Seura tarvitsee lisää toimijoita sarjan läpiviemiseen.
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