
Mustvee Jäärajavõistlus 
	
                                                        VÕISTLUSJUHEND
       EAL Reg. nr.  25/J



1.Võistluse toimumise aeg (ajakava), koht ja korraldaja 

1. 	04. märts 2012, Mustvee linn, Jõgevamaa  (Peipsi järve jääl)
1.1.	Võistluse korraldab: MTÜ „Kaks Kaptenit“  
Isikkoosseisus Taavi Pirk 51 48 858 ja Andrus Eiser 51 277 01                                     

1.2.		8.15-9.45 Täiendav registreerimine (kui on vabu kohti), tehniline kontroll, rajaga tutvumine (1 ring).
1.3.	9.45-9.55 Võistlejate koosolek
1.4.	10.00 Võistluse algus 
1.5.	11.30-13.30 Vabaklasside täiendav registreerimine (kui on  vabu kohti)
1.6.	13.00-13.45 Vabaklasside rajaga tutvumine (1 ring)
1.7.	13.30 Tänavasõidu klasside autasustamine (orienteeruvalt)
1.8.	14.00 Vabaklasside start.
1.9.	16.00 Vabaklasside autasustamine ja võistluspäeva lõpetamine (orienteeruvalt)


2.Võistlusklassid ja võistlustingimused
2.1. Võistlus toimub järgmistes klassides: Võistlejate arv on piiratud!!!
2.1.1. Noored 2WD (kuni 18 eluaastat) (KUNI 10 VÕISTLEJAT))
2.1.2. Naised 2WD (KUNI 10 VÕISTLEJAT)
2.1.3. Tagavedu (KUNI 20 VÕISTLEJAT)
2.1.4. Esivedu (KUNI 30 VÕISTLEJAT)
2.1.5. Nelivedu (KUNI 15 VÕISTLEJAT)
2.1.6. Vabaklass (2WD PIIK) (KUNI 30 VÕISTLEJAT)
2.1.7. Vabaklass (4WD PIIK) (KUNI 15 VÕISTLEJAT)


2.2. Võistlustel lubatakse kasutada ainult LE vastavaid naastrehve!(va.Vabaklass)
2.3. Ühes klassis võib samal autol startida kuni 2 võistlejat, teavitades sellest     eelnevalt korraldajat ! ! ! Üldse võib võistleja startida kokku kuni kolmes võistlusklassis !
2.4. Turvavöö peab olema kinnitatud kõikides võistlusklassides  
Kiivri kandmine kohustuslik kõikides klassides!!!
2.5. Võstlemise hetkel tohib autos viibida ainult võistleja !
2.6. Võistlemise ajal ei tohi autos olla lisaraskust ega lahtiseid raskeid esemeid !




2.6. Nõuded rehvidele:
	 Naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
1.	rehvis, mille velje läbimõõt ei ole suurem kui 13tolli -90 naastu
2.	rehvis, mille velje läbimõõt on 14-15 tolli 110 naastu
3.	rehvis, mille velje läbimõõt on 15 tolli ja suurem -130 naastu
4.	 ülejäänud rehvidel kuni -150 naastu 

Kasutuses olevatel naastatud M1, N1, O1 ja O2 kategooria sõiduki rehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0 mm. Rehvide naastamiseks võib kasutada naaste, mille mass ei ole suurem kui 1,4g (grammi)!!!

Kontrollimine: vaatluse ja nihikuga ning raskust kaaluga!!! Kaaluga kontrollimiseks eemaldatakse protestialuse võistleja võistlusrehvist mehaaniliselt 1 nael (Protesteerija ja Protestija silme all) ja asetatakse kaalule!!!

 

2.7. Võstlusel kasutatavad autod peavad olema tehniliselt korras. Ei pea omama registreerimistunnistust ega registrimärkki!
2.8. Võistlemise ajal (ka “stardikoridoris”) võib nähtaval olla ainult üks stardinumber         ja see peab olema paigaldatud parempoolse külgmise akna sissepoole - soovitatavalt kõrvalistuja ukse klaasile. Numbri nähtaval kohal olemise eest vastutab võistleja! 


3.Võistluse kord
3.1 Võisteldakse EAL poolt väljastatud jäärajavõistluste põhialustele tuginedes – va. rehvide ja naastude   kasutamine!!!
3.2 Stardijärjekorra määrab korraldaja võistluspäeva hommikul!
3.3 Aja fikseerib ajavõtusüsteem. 
3.4 Protestid esitada kuni 20 min. peale konkreetse võistleja (kelle kohta protest  esitatakse) finišeerimist kirjalikult võistluse korraldajale!! Protestitasu 50 EUR
3.5 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid!
3.6 Stardiintervall 30 sekundit või 1 minut. (lepitakse kokku võistluspäeva hommikul!)
3.7 Sõidetakse kaks kuni kolm vooru ja igas voorus 1 ring.
3.8 Raja pikkus kuni 3 km. Raja laius 3-8m.
3.9 Sõidusuund vastupäeva.
3.10 Võistleja ebasportliku käitumise eest võidakse võistleja võistluselt kõrvaldada!
3.11 Hooldusalas maksimum kiirus 20 km/h.


 
4.Tulemused
      4.1  Lõpptulemuse saamiseks liidetakse kahe vooru ajad kokku või kolme sõiduvooru puhul liidetakse kahe parema vooru ajad.


5. Dokumendid, varustus ja osavõtumaks.
5.1. Nõutav elukindlustus, mis peab sisaldama spordiriski.
	 EALi sõitjalitsentsi olemasolu korral kindlustust pole vaja!!!
      5.2. Noortel osavõtt lubatud ainult vanema vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.
      5.3. Eelregistreerimine toimub 27. veebruar 8.00-st kuni  02.märtsi kella 18.00 telefonil 5148858 või taavi@pootsman.ee
5.4. Osavõtutasu tuleb kanda Swedpanga arveldusarvele  221045335674 
     MTÜ Kaks Kaptenit. Selgituseks märkida võistleja nimi ja klass. Soovitatav maksekinnitus prinditud kujul kaasa võtta – vältimaks hilisemaid arusaamatusi! Osavõtutasu tuleb hiljemalt üle kanda 02. märtsi 18.00-ks!
5.5 Osavõtutasu võimalik tasuda kohapeal juhul, kui on mingi arusaamatus või on tegu täiendava registreerimisega!
5.6 Osavõtutasu:
	5.6.1    Klassis Noored ja Naised                                          15 EUR
5.6.2	Klassis 2WD Esi-ja tagavedu ning 4WD                  20 EUR
            5.6.3    Klassis “Vabaklass” 2WD ja 4WD                           25 EUR

6.Trahvid ja karistused.

6.1. Rajalipu mahaajamine-katki sõitmine  +20 sekundit.
6.2. Valestart +20 sekundit.
6.3. Finišeerumisel STOP märgi eiramine (mitte seisma jäämine) +20 sekundit.
6.4. Kihutamine hooldusalal – 2 kordsel rikkumisel kuni võistluselt eemaldamiseni.
    6.5. Võistleja ebasportliku käitumise eest võidakse võistleja võistluselt kõrvaldada!
    



7. Autasustamine
7.1 Igas klassis autasustatakse 3 paremat.
7.2 Kui klassis on 5 või vähem võistlejat, siis autasustatakse ainult võitjat (esimest kohta)
	 
 
	 


       

	   NB!!!  Võistleja osalemine võistlusel toimub omal vastutusel ja korraldaja ega EAL( Eesti Autospordi Liit) ei vastuta võimalike õnnetusjuhtumite eest (isegi mitte noorteklassi puhul) ! ! !   Sama kehtib ka materiaalsete varade kohta ! ! !

Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi võistlusjuhendis vastavalt vajadusele põhjendades seda kohapeal võistluspäeva hommikul !!!

		       	

        
		       	
	 




