ERKI  SPORT                                                
                                                                                                                              

2008 aasta  SUPERKROSSI  KARIKAVÕISTLUSED
ÜLDJUHEND
                                                                     
I  Üldkorraldus.  
                                                                           
	Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV), korraldatakse Erki  Sport poolt mitmeetapilise

       seeriavõistlusena.
	SKV viiakse läbi kooskõlas EALkiirusalada võistlusmäärustikuga, ralli- ja autokrossi ning ringrajasõidu võistlusmäärusega, ja käesoleva SKV üldjuhendiga.

SKV organisaatori aadress on MTÜ ERKI SPORT Kahva tee 1Papsaare Audru v. Pärnumaa 

Eiki Eriste - 5154591   
Erko Eriste - 5287454   
Villu Teearu - 5215199

II  SKV etappide kalenderplaan.

Superkrossis toimub 2008. hooajal 12. etappi.
I etapp      jäärada        12. jaanuar          Pärnu     
II etapp     jäärada        26. jaanuar          Tallinn
III etapp    jäärada       9. veebruar        Viljandi
IV etapp    rallikross    24. veebruar        Võrumaa
V etapp     rallikross     8.märts             Taali
VI etapp    rallikross      27. aprill             Pärnu
VII etapp   ringrada      18.  mai              Pärnu
VIII etapp  ringrada     22. juuni              Pärnu
IX etapp     ringrada     13. juuli              Pärnu
X etapp      autokross   3. august           Taali   
XI etapp    autokross   7. september     Harjumaa
XII etapp   autokross    5. oktoober       Taali
Etappide toimumiskohad võivad hooaja kestel muutuda. 
Võistlused teistes Eesti linnades väljaspool  SKV karikasarja.

III SKV arvestusklassid

	Noored  A 12-17 aastat sõiduautod   2WD kuni 1600cm3  

Noored  B 12-17 aastat sõiduautod   2WD kuni 1600cm3 (müügikohustus) 
Sõiduautod   2WD esisild kuni   2000cm3   ( müügikohustus )
Sõiduautod   2WD tagasild Lada  ja Moskvitsh  klass  kuni 2000cm3 
Sõiduautod   vaba klass  ja 4 WD
Veteranid  (võistlejad, kellel ei ole viimasel viiel aastal väljastatud autospordi võistlejalitsentsi)
Võistkondlik arvestus

	Auto kaal vastavalt kubatuurile ERK tehnilised tingimused 2008.a.

Võistlusnumbrid organisaatorilt, 2007 aasta edetabeli järgi. Võistlusnumber taga külje aknal ja esiklaasi paremas servas üleval, väljastab organisaator.
Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat ,finaalsõitu pääseb eelsõidu parim.
Üks võistleja võib võistelda kahes masinaklassis ühe autoga.


IV SKV autode tehnilised tingimused

Klassides Noored A, 2WD Lada klass ja Vaba klass osalevad autod peavad vastama 2008. aasta superkrossi tehnilistele tingimustele. Ringrajavõistlustel Super 1600 autode ohutusvarustuse tingimustele.
Klassides Noored B ja 2WD esisild autod peavad vastama 2008. aasta superkrossi tehnilistele tingimustele, ainult diferentsaalide blokeeringud ja blokeerivad võtted keelatud. Mootori sisselase peab olema algne.  Ringrajavõistlustel Super 1600 autode ohutusvarustuse tingimustele.
 4WD autod Division 1 klassi tehnilistele tingimustele.
Lubatud kasutada vaid MASTER rehve, autokrossi etappidest alates ühesuguse mustriga MASTER Nordic 2 rehve. Talvel võib igas mustri klotsis olla 1 kuni 13.2 mm pikkune ja 2.5 mm läbimõõduga kõvasulamiga naast. Rehvimustrit võib lõigata. 
Ringrajavõistlustel võib kasutada ainult 195/50x15  MASTER STEEL ML- sport rehve. Rehvimustri lõikamine keelatud.

V   SKV osavõtjad

SKV-st osavõtjad peavad  esitama igal etapil:
a.  Täidetud ja allkirjastatud vormikohase osavõtuavalduse, koos autoomaniku   nõusolekuga pärast võistlust võistlusauto müümises, koos tõestusmaterjaliga auto kuulumist temale või õigust müüa. 
b.  EAL võistlejalitsentsi. 
c.  EAL registreerja litsentsi.
d.  EAL auto tehnilise kaardi.
e.  Stardimaks klassides Noored,  2WD esisild, 2WD Lada, Vaba klass ja Veteranid, eelregistreerimisel 700 kr ( kui ei osale, kantakse järgmisele võistlusele või  tagastatakse 250.-), kohapeal 1000.-,  aasta ettemaks võistlus 600.-, eelmise etapi võitja järgmisel etapil osavõtumaksu ei tasu.
Stardimaks klassis Noored (müügikohustusega) eelregistreerimisel 0.- kr, kohapeal 500.-
                      Eelregistreerimine sooritada autospordiajakirja rally.ee veebilehel. Võistleja loetakse 
                     eelregistreerunuks rally.ee registreerimisankeedi täitmisel ja raha laekumisel korraldaja 
                     kontole. 
h.  Aasta  ettemaksu tasunu mittestartimisel tagastatakse stardimaks  miinus 20%.
	Võistkondlikul arvestusel täidetakse ühekordselt võistkonna registreerimise avaldus. Võistlkonna registreerimitasu on 1000.-  Järgmisel etapil uut avaldust täitma ei pea.  Võistkonna koosseisu muutmisel tuleb esitada muutmise avaldus, tasu 300.- krooni kord.

               

VI  Võistluse käik

Jää-  lumerajavõistlus 3 etappi turniiritabeli järgi (võib kasutada ka autokrossi süsteemi), kõik sõidavad kõigiga läbi. Võistlus koosneb treeningsõidust, kontrollsõidust üks ring aja peale ja võistlussõitudest. Kui osaleb alla 9 võistleja toimub kaks eelsõitu ja üks finaalsõit, 9 ja rohkema arvu osavõtjatega võistlused vastavalt turniiritabeli  9, 12 või 16 järgi + varuvõistlejad, iga sõidu võitja saab 1 punkti, teine 2, kolmas 3, neljas 4 punkti. Katkestamine võistlussõidus, kui stardis 3 võistlejat 3+1 punkti, kui 4 siis 4+1. Oma sõitu mittetulemine samuti sõitjate arv + 1 punkt, stardib varuvõistleja. Ringide arv võistlusjuhendiga. Sõidu võitja võistleja, kel väiksem punktide summa, võrdsuse korral määrab paremuse parim koht omavahelises sõidus.
Rallikrossi  võistlused peetakse vastavalt rallikrossi võistlusmäärustikule ja koosneb  treeningsõidust,  3-st eelsõitust aja peale 4 autot reas,  C-, B-finaalsõidust, kust kaks parimat pääsevad  kõrgemasse finaalsõitu ja A finaalsõidust. Finaalsõitudes 8 autot, stardipaigutus 2-2-2-2  malekorras. Eel- ja finaalsõitude ringide arv esitatakse võistlusjuhendis.
Autokross 
	Kasutatakse stardipaigustust 2-3-2-3-2.
	Finaalsõitudes lubatakse korraga starti kuni 12 võistlejat.
	Kontrollsõitude koosseisud loositakse, korraga lubatakse starti kuni 5 võistlejat.
	Kontrollsõitudes läbitakse kolm ringi, teise ja kolmanda ringi aeg fikseeritakse eraldi.
	Parima ringiaja võrdsuse korral võrreldakse teist aega. Edasise võrdsuse korral saab eelise hiljem startinud võistleja.
	Võistluste käik, kui osaleb kuni 12 võistlejat:
1. Toimub kaks poolfinaalsõitu kumbki 7 ringi ja finaalsõit 9 ringi.
2. Esimeses poolfinaalsõidus stardivad võistlejad vastavalt kontrollsõitude paremusjärjestusele. Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine 2 punkti jne.
3. Poolfinaalsõitudes saadud punktid summeeritakse. Väikseima punktisumma saavutanud võistleja valib finaalis stardikoha esimesena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on parem tulemus (koht) teises poolfinaalsõidus.
4. Võistleja peab poolfinaalsõitudes läbima vähemalt 30% ringide arvust (5 ringi), et pääseda finaalsõitudesse.
	Võistluste käik, kui osaleb 13 kuni 24 võistlejat:

1. Toimub kaks poolfinaalsõitu kumbki 7 ringi, C-, B-finaal 5 ringi ja A-finaal 9 ringi.
2. Kontrollsõidus parima aja saavutanud võistleja stardib esimeses poolfinaalis, teise aja saavutanud võistleja teises poolfinaalis, kolmas esimeses, neljas teises jne.
3. Võrdse aja saavutanud võistlejad stardivad erinevates poolfinaalides. Kontrollsõidus parema ringiaja saavutanud võistleja valib poolfinaalis stardikoha esimesena, teise aja saavutanud järgmisena jne.
4. Kummastki poolfinaalist pääseb 4 paremat võistlejat otse A-finaali, järgmised 4 otse B-finaali ning 4 viimast C-finaali. C-finaalist pääseb 4 esimest B-finaali ja sealt 4 esimest A-finaali.
	Stardikoha oma finaalsõidus valib esimesena esimese poolfinaali võitja, teisena teise poolfinaali võitja, kolmandana esimese poolfinaali teine, neljandana teise poolfinaali teine jne. C-, B-finaalist edasipääsenud võistlejad valivad stardikohad vastavalt oma finaali paremusjärjestusele (kohale).


Ringrajavõistlused 3 etappi peetakse vastavalt ringrajasõidu võistlusmäärustikule. 
Treeningsõit,  üks ring aja peale, parim aeg arvesse I sõidu stardijärjekorra määramiseks, esikohalt stardib võistleja  esineses sõidus  kelle ringi aeg oli parim jne.  Teises sõidus stardib esireast   esimese sõidu kuues võistleja, siis viies jne.Seitsmendalt kohalt stardib viimane võistleja, siis eelviimane  jne.  Ringide arv võistlusjuhendiga.  Ühel etapil 1 tunni sõit koos kohustusliku rehvivahetusega boksis. Ühel etapil kasutatakse klassikalist (ei toimu ümberpööramist teises sõidus) ringrajasõitu.
Veteranide sõidus distants ½ võistlussõidust. Peab omama Auto Rahvaspordi võistlejakaarti.
Stardijärjestus kontrollsõidu (ühe ringi aeg)järgi.
	Igal võistlusel vastavalt soovile, mehaanikute võidusõit, stardijärjestus kontrollsõidu (ühe ringi aeg) järg, ringide arv ½ võistlussõidust. Peab omama Auto Rahvaspordi võistlejakaarti.      

Võistlejate soovil ka  SUPERFINAALSÕIT  RÄNDKARIKALE,  kus stardivad  iga masinaklassi 2(3) parimat võistlejat järjekorras vastavalt Noored, 2WD esisild, Noored V, 2WD  Lada ja Vaba klass. Ringide arv ½ võistlussõidust.
Pärast igat finaalsõitu  kinnine parkla kõigile võistlusautodele, väljaarvatud need, kes lähevad järgmisse sõitu.  Autod vabastatakse parklast pärast müügiaja lõppu, mis on  30min pärast autasustamist. Ostuavalduste puudumisel pärast autasustamist.
Võistkonna esindaja esitab kirjalike proteste võistluste juhile, kõik  protestid tuleb lahendada koheselt.  Võistkonna liikmete poolt võistluse segamisel on korraldajal õigus trahvida võistlejat, esimene kord 500.- teistkordsel rikkumisel 1000.- korduva või tahtliku tehniliste eeskirjade rikkumise eest 1000.- Noorteklassis protestimaksu ei nõuta.


VII  SKV Tulemused

1.	Igas masinaklassis arvestatakse SKV etappide punkte järgmiselt: I – 15, II – 12, III – 10, IV – 9,
       V – 8, VI – 7, VII – 6, VIII – 5, IX – 4, X – 3, XI – 2, XII – 1, XIII jne. 1 punkti.
        Kui masinaklassis stardib 5 või alla selle võistleja, siis saadakse punkte 8 – 6 – 5 – 4 – 3. Kui 
        stardib klassis alla kolme osaleja, siis etapp arvesse ei lähe.
2.	Iga etapi antud masinaklassi  eelsõidude  võitja saab lisa 1 punkti.
3.	SKV kokkuvõtlik aasta paremusjärjestus masinaklassis selgub nimetatud punktide liitmise teel.
Kaheteistkümnest  etapist arvestatakse üheksa etapi tulemust. Jääraja, rallikrossi, ringraja ja autokrossi iga 3 etapi järel autasustatakse parimat kolme võistlejat igas masinaklassis. Mitme sportlase punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat kellel on rohkem
       võite  (teisi, kolmandaid jne. kõrgemaid kohti.) Lõpliku kohtade jagunemise määrab parem
       tulemus viimaselt peetult etapilt, seejärel eelviimaselt jne.
4.	Võistkonnavõistluse paremuse, 6 võistlejat, kes registreeritakse aasta algusel, võistlusel määrab nelja parima võistleja punktide suurim summa, võrdsuse korral noorteklassi  parim või kus masinaklassis on osalejaid rohkem. Aastaarvestuses on parim võistkond, kel suurim punktisumma.
5.	Rändkarika hoidjaks saab võistleja kes superfinaalsõidus esimesena ületab finišijoone.  


VIII  SKV autasustamine

1.    Iga masinaklassi   3  paremat võistlejat autasustatakse igal etapil  karikatega. Klassi eelsõidu 
       parimat medaliga.
2.    Eriauhinnad.
	Võistkonnaarvestuses parimaid võistkondi autasustatakse igal etapil medalitega, aastaarvestuses parimale karikas.

Superfinaali võitja saab enda valdusse rändkarika, mille omanikuks saab aasta lõpus võistleja, kes on aasta jooksul rohkem kordi olnud karika võitja etappidel. Etapivõitude võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kes sai viimase võidu hiljem.
Parimale naisvõistlejale ja noorimale osalejale igal etapil medal.
Mehaanikute sõidu võitjaid autasustatakse medalitega.
Aastaarvestuses iga masinaklassi  3-le  parimale, SKV punktide alusel suur  karikas.
Aastaarvestuses Pärnumaa  3-e parimat võistlejat  igas masinaklassis autasustatakse Pärnumaa meistrimedalitega. Teiste maakondade meistrimedalid.


IX  Võistlusauto müük

Auto ostusoov tuleb fikseerida kirjalikult ja sellest iformeeritakse auto omaniku pärast võistlussõitu.

	Ostusoovi avalduse tasu on 500.- mida ei pea tasuma auto omanik, kui osaleb pakkumisel. Auto ost-müük vormistatakse pärast enampakkumist, enampakumise tulu jääb korraldajale. Auto eest tasutakse sularahas, auto läheb  kohe üle ostjale, või ülekandega, tähtaeg üks ööpäev, auto jääb korraldaja valdusse raha laekumiseni. Auto hind 30000.- krooni 


X  Reklaam
     
1.   Esiklaasi ülaservas kohustuslik  paremal võistlusauto number, keskel SUPERKROSS  vasakul Erki Sport logo, teised reklaamid keelatud. Esikapotil Rally.ee. Korraldajal on õigus veel kolmele reklaampinnale.

