JÄÄRAJAVÕISTLUSED “PÄRNU JÄÄ 2007”
Eesti karikavõistlused jäärajasõidus piikrehvidega sõiduautodele
Pärnumaa meistrivõistlused
SEKK Autokaubad karikatele

VÕISTLUSJUHEND

Registreeritud EAL-s nr 12/J

Jäärajavõistlused „Pärnu Jää 2007” viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi Liidu (EAL) kiirusalade Võistlusmäärustega, Võistluste Korraldamise Üldeeskirjadega, Jäärajavõistluste Korraldamise Üldiste Alustega, 2007. a. Eesti Karikavõistluste jäärajasõidus piikrehvidega sõiduautodele üldjuhendiga ja käesoleva juhendiga.


1. Võistluste koht, aeg, ajakava, korraldajad ja ametnikud
1.1 Võistlus toimub 10-11 veebruaril 2007.a. Pärnus Pärnu lahel Valgerannas.
10. veebruaril toimub jäärajasõit tänavasõidurehviga autodele
sõiduautodele (arvestusklassid 3.1). Enne võistluste algust toimub üliõpilaste demonstratsioonsõit.
11. veebruaril toimuvad Eesti karikavõistlused jäärajasõidus piikrehvidega sõiduautodele (arvestusklassid 3.2).

1.2 Võistluste ajakava
Reede, 9. veebruar 2007
17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine
Laupäev, 10. veebruar 2007 (tänavasõiduautod)
8.00 – 10.00 võistlejate registreerimine, rajaga tutvumine, autode tehniline kontroll.
8.30 – 10.30 treeningsõit 1 ring
10.45 – võistlejate koosolek
11.00 – üliõpilaste demonstratsioonisõit
12.00 - võistluste algus
Pühapäev 11 veebruar 2007 (võidusõiduautod, kes osalevad Eesti karikavõistlustel jäärajasõidud piikrehviga sõiduautodele)
8.00 - 10.00 – võistlejate registreerimine, rajaga tutvumine, autode tehniline kontroll.
8.30 – 10.30 eraldistardi klassidel treeningsõit 4 ringi, ERK klassides kontrollsõit üks ring
10.45 – võistlejate koosolek
11.00 – võistluste algus

1.3 Korraldaja MTÜ Erki Sport.
Korraldaja aadress: Kahva 1, Pärnu
Lisainfo telefonidelt: 51 54591 ja 5287454


1.4 Võistluste ametnikud:
Võistluste juht (10. veebruar 2007): Erko Eriste
Võistluste juht (11. veenruar 2007): Avo Kristov
Ohutusülem: Enno Jürviste
Tehniline kontroll: Tõnis Kukk
Peaajamõõtja: Villu Teearu
Pressiesindaja: Joel Kukk
Võistluste direktor: Eiki Eriste

2. Rada
2.1 Raja pikkus 3500m, laius 6 – 10 m, raja servad tähistatud, sõit vastupäeva.
3. Üldkorraldus, võistlusklassid.
3.1 Tänavasõiduautod noored alla 18 eluaasta (tuuakse eraldi välja parim kuni 14 eluaastat)
2 WD esisild (tuuakse eraldi välja parim naine)
2 WD tagasild ( tuuakse eraldi välja parim Moskvich)
4 WD
3.1.1 Kõikides tänavasõiduautode klassides lubatakse kasutada ainult LE vastavaid naastrehve
3.1.2 Nõuded rehvidele: rehvis mille läbimõõt on kuni 13” - 90 naastu
kuni 15” - 110 naastu
üle 15” - 130 naastu
17” ja enam – 150 naastu
Kõvasulami läbimõõt on max 2,5mm, väljaulatuva osa pikkus rehvist on max 2mm
3.2 Võidusõiduautod “Piikrehvidega”
11. veebruaril
	Noored 2 WD - noored kuni 17 aastat (kaasa arvatud)
	2WD -autod vastavalt EAL-i tehnilises kaardis märgitud klassi tehnilistele tingimustele, sõitjal EAL-i võistlejalitsents .
	4WD autod vähemalt rahvaspordis kehtestatud tingimustele, sõitjal EAL-i sõitjalitsents või rahvasportlase kaart.
	ERK 2WD- autod vastavalt EAL-i tehnilises kaardis märgitud klassi tehnilistele tingimustele, sõitjal EAL-i sõitjalitsents.
	ERK NOORED -autod vastavalt EAL-i tehnilises kaardis märgitud klassi tehnilistele tingimustele.


3.2.1 Võidusõiduautodel lubatud kasutada FIA/Rootsi MM naastrehve.
3.2.2 Klassid 3.2 osalevad vastavalt üldjuhendile: „2007. a. Eesti Karikavõistlused
jäärajasõidus piikrehvidega sõiduautodele”
3.3 Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat, teadustada mandaadis.
3.4 Võistlusnumbrid organisaatorilt.
3.5 Kaitsekiivri ja turvavööde kasutamine kohustuslik.
4. Osavõtjad, osavõtumaks
Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
4.1 Tänavasõiduautod - täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- elukindlustuspoliisi 50000 kr
- noortel vanemate luba
Stardimaks 200 kr, noored 100 kr
4.2 Võidusõiduautod - täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL sõitjalitsentsi
- EAL auto tehnilise kaardi
Osavõtumaksud (eelregistreerimisel / kohapeal)
NOOR PIIK / 300 kr / 400 kr
NOOR ERK /300 kr / 400 kr 
2WD PIIK / 400 kr / 500 kr 
2WD ERK / 400 kr / 500 kr 
4WD PIIK / 500 kr / 600 kr
5. Võistluste käik, tulemused
5.1 Klasside stardijärjekord on järgmine:
tänavasõiduautod: 2WD noored, 2WD tagasild, 2WD esisild, 4WD
võidusõiduautod: 2WD noored, 2WD, 4 WD ning noored ühisstart ja 2WD ühisstart.
5.2 Start antakse lipu või fooriga.
5.3 Valestardi eest ja raja lühendamine trahv 10 sekundit. Võidusõiduautodel ühisstardis
valestardi korral korratakse start, teistkordsel rikkumisel võistleja eemaldatakse.
5.4 Sõidetakse kolm vooru, millest arvesse läheb kahe parema tulemus.
Teises voorus stardijärjekord vastupidine esimese vooruga, kolmandas voorus sama mis
esimeses voorus.
5.5 ERK võistlusklassid võistlevad autokrossi võistlusmäärustiku järgi (vaata jääradade juhendi bülletään nr. 1).
5.6 Võistleja võidakse vastavalt VM eemaldada võistlustelt ebasportliku käitumise eest.
5.7 Võidusõiduautode klassis KV punkte 25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
6. Protestid
Protesti aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist teadetetahvlil.
Protesti kautsion 500 EEK
7. Autasustamine
7.1 Iga masinaklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
7.2 Noorteklassis eraldi kuni 14 aastast parimat diplomiga.
7.3 Parimat naist diplomiga.
7.4 Parimat Moskvich võistlejat diplomiga.
7.5 Iga masinaklassi kolme Pärnumaa parimat võistlejat diplomi ja meistrimedaliga.
7.6 Eriauhinnad.
8. Vastutus

Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede
eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata
küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

