
	Mustvee Jäärajavõistlused 2007 
	
	VÕISTLUSJUHEND

        Võistlus on Registreeritud EAL-is. Reg. nr. 30/J


Võistluse toimumise aeg (ajakava), koht ja korraldaja 

1. 	10. märts 2007, Mustvee linn, Jõgevamaa  (Peipsi järve jääl)
1.1.	Võistluse korraldavad: Andrus Eiser     51 27 701
         Taavi Pirk         51 48 858


1.2.	8.00-10.00 Mandaat ja täiendav registreerimine ( kui on vabu kohti), tehniline kontroll, rajaga tutvumine
1.3.	10.00 Võistluste algus. 
1.4.	12.30-14.00 Piigiklasside mandaat ja täiendav registreerimine ( kui on  vabu kohti).
1.5.	14.00-14.30 Piigiklasside rajaga tutvumine.
1.6.	14.30 Tänavasõidu klasside autasustamine.
1.7.	15.00 Piigiklasside start.
1.8.	16.30 Piigiklasside autasustamine ja võistluspäeva lõpetamine.


Võistlusklassid ja võistlustingimused
2.1. Võistlus toimub järgmistes klassides: Võistlejate arv on piiratud!!!
2.1.1. ATV 4X4 (Rehvidel NAASTUDE kasutamine KEELATUD!!!) (KUNI 25 VÕISTLEJAT)
2.1.2. Noored 2WD (kuni 18 eluaastat) (KUNI 15 VÕISTLEJAT))
2.1.3. Naised 2WD (KUNI 10 VÕISTLEJAT)
2.1.4. Tagavedu (KUNI 20 VÕISTLEJAT)
2.1.5. Esivedu (KUNI 30 VÕISTLEJAT)
2.1.6. 2WD PIIK (KUNI 25 VÕISTLEJAT)
2.1.7. 4WD PIIK (KUNI 10 VÕISTLEJAT)

2.2. Võistlustel lubatakse kasutada (tänavasõidu- ja piigiklassis) ainult “jäärajasõidu üldistes alustes” nimetatud  naastrehve .(va. klassis ATV 4X4 )
2.3. Ühes klassis võib samal autol startida kuni 2 võistlejat, teavitades sellest     eelnevalt Peakohtunikku ! ! ! Üldse võib võistleja startida kokku kuni kahes võistlusklassis !
2.4. Turvavöö peab olema kinnitatud. Kiivri kandmine kohustuslik !
2.5. Võstlemise hetkel tohib autos viibida ainult võistleja !
2.6. Võistlemise ajal ei tohi autos viibida lisaraskust ega lahtiseid raskeid esemeid !
2.6. Nõuded tänavasõidurehvidele:
	 Rehvis, mille läbimõõt	-kuni 13'' 90 naastu
					-kuni 14-15'' 110''
			-üle 15'' kuni 130  naastu
					-ülejäänud rehvidel kuni 150 naastu
 Naastu kõrgus rehvi pinnast kuni 2mm, naastu pea läbimõõt kuni 2,5mm. 

2.7. Piikrehvid vastavalt “jäärajasõidu üldistele alustele”
2.8. Võstlusel kasutatavad autod peavad olema tehniliselt korras. 
2.9. 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! Klassis ATV 4X4 paremale poole küljele kas siis eesmise või tagumise poritiiva külge või riietuse külge (Peamine, et oleks kõigile üheselt arusaadav)!
2.10. Rajapiirde (lipu) mahasõitmisel trahv 10 sekundit.
2.11. Valestardi eest trahv 10 sekundit.


Võistluse kord
3.1 Võisteldakse EAL poolt väljastatud jäärajavõistluste põhialustele tuginedes.
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 peakohtunikule!!
3.5 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid!
3.6 Starditakse intervalliga 1 minut.
3.7 Sõidetakse 2 vooru ja mõlemas voorus 1 ring.
3.8 Raja pikkus kuni 1,5 km. Raja laius 5-10m.
3.9 Sõidusuund vastupäeva.
3.10 Võistleja võidakse ebasportliku käitumise eest võistluselt kõrvaldada!

 
Tulemused
      4.1 Kahe sõidu tulemused liidetakse lõpptulemuse saamiseks!


Dokumendid, varustus ja osavõtumaks.
5.1. Nõutav elukindlustus vähemalt 50000 EEK-i peale, mis peab sisaldama spordiriski. (EAL-i sõitjalitsentsi omanikel pole nõutud)
      5.2. Noortel osavõtt lubatud ainult vanema vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.
      5.3. Eelregistreerimine toimub 5. märtsist 8.00-st kuni 8.märtsini 18.00 ni.         telefonil 51 48 858 Taavi Pirk 
5.4. Osavõtutasu tuleb kanda Hansapanga arveldusarvele Andrus Eiser A/a 221030210267 .Selgituseks märkida võistleja nimi ja klass. Soovitatav maksekinnitus prinditud kujul kaasa võtta – vältimaks hilisemaid arusaamatusi! Osavõtutasu tuleb hiljemalt üle kanda 8.märtsi 18.00-ks!
5.5 Osavõtutasu võimalik tasuda ka kohapeal juhul, kui on mingi arusaamatus või on tegu täiendava registreerimisega!
5.6 Osavõtutasu:
	5.6.1 Klassis ATV 4X4 150 EEK-i
	5.6.2 Klassis Noored ja Naised 100 EEK-i
	5.6.3 Klassis 2WD Esi-ja tagavedu 150 EEK-i
	5.6.4 Klassis “Piigid” 2WD ja 4WD 200 EEK-i



Autasustamine
6.1 Igas klassis autasustatakse 3 paremat.
6.2 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 noorte klassi puhul) ! ! !   Sama kehtib ka materjaalsete varade kohta ! ! !


		       	

        
		       	
	 




