EESTI MV III etapp AUTOKROSSIS  SÕIDUAUTODELE
10.juuli. 2004 Elvas Kulbilohu autokrossirajal

JUHEND

1.VÕISTLUSTE KOHT, AEG, AJAKAVA
1.1.Võistlused toimuvad laupäev, 10. juulil 2004.a. Elvas Kulbilohu autokrossirajal
EAL rajalitsents No       Võistlusraja pikkus 950 m., laius 8 - 16 m., sõidusuund päripäeva, võistlusraja servad tähistatud, võistlusraja kate : asfalt, kruus.
1.2.Võistluste ajakava:
09.00 - 10.30	registreerimine
09.30 - 11.00	võistlusautode tehniline kontroll
10.30 - 12.15	treeningsõidud, kontrollsõidud
12.15		võistlejate koosolek
13.00		eelsõidud ja finaalsõidud
17.30		autasustamine
Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info võistluste teadetetahvlil kohtunike maja juures.

2.KORRALDAJA
2.1.Võistlused korraldab MTÜ Reinsalu Sport	Info telefonil 052 18 677
Võistluste direktor		Valdur Reinsalu
Võistluste juht			Aivar Parts
Stardi-finishi kohtunik		Tõnu Raudkats
Peaajamõõtja			Villu Viks
Tehniline komisjon		Gunnar Põder

3.ARVESTUSKLASSID, OSAVÕTJAD
3.1.ERK 2000  
3.2.ERK 3000   
3.3.Division 1
3.4.Noored
3.5.ERK Standard 
3.6.MV-l võivad osaleda autosportlased, kes omavad EAL või oma riigi kehtivat rahvuslikku sõitja- ja registreerijalitsentsi.

4.VÕISTLUSTE KÄIK
4.1.Võistlused viiakse läbi vastavuses EAL Võistlusmäärustega autokrossis, kehtivatele tehnilistele tingimustele, Eesti MV 2004.a.Üldjuhendiga autokrossis sõiduautodele ja antud võistluse juhendiga.
4.2. Aeglane ring.
Võistleja on kohustatud kõigis võistlussõitudes ühel korral läbima paralleelselt põhirajaga kulgeva eraldi tähistatud “tasku”.Tasku mitteläbimisel võistleja antud sõidus diskvalifitseeritakse. Tasku võib läbida vabalt valitud ringil, kuid seda peab tegema hiljemalt viimasele ringile minnes.Taskus kehtib nn kollase lipu reegel, keelatud on möödasõidud. Taskust väljasõit on ohutuse huvides eraldatud plastikust tähistega.Tähise puutumisel tavaringil või aeglasel ringil toob kaasa 10 sekundilise trahvi käimasolevas sõidus.
4.3.Võistlustulemuste lõpp-protokollis esitatakse võistlejate andmed, saavutatud kohad, ajad, katkestused ja nende põhjused kõigi võistlusel registreerunute kohta vastavalt EAL Aastaraamat pt. "Autode ringrajasõit" Art.6.6.
4.4.Esildisi saab esitada võistluste juhile 15 minuti jooksul peale esialgsete tulemuste avaldamist antud võistlusel. Vt. EAL Võistlusmäärustik pt. XII .

5.KINNINE PARKLA, PROTESTID
5.1.Kinnine parkla A-finaali lõpetanutele kohe peale finishit.
Protestiaeg 15 min. peale esialgsete tulemuste avaldamist teadetetahvlil. Protesti kautsjon on 1000.-EEK.,auto lahtivõtmisel 3000.-EEK.

6.OSAVÕTUMAKSUD
ERK autod		500.-EEK
ERK Standard		400.-EEK
Noored			300.-EEK
Osavõtumaksud tasutakse sularahas võistluspaigas.

7.AUTASUSTAMINE
7.1.Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
7.2.Korraldaja ja sponsorite eriauhinnad.

8.VASTUTUS
Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.


