


                         „ VASTLAKROSS 2009“

                                        Võistlusjuhend


      „Võistlused peetakse vastavalt EAL Võistlusmäärustikele .

    „Vastlakross 2009“ on registreeritud EAL -s reg nr 26/RK


1.Toimumise aeg ja koht
         Pärnumaa,Halinga Vald,Tõrdu küla.21.veebruar 2009.a.
         Algusega kell 10:30.
         Võistlused korraldab MTÜ Halinga Tehnikaklubi
         Raja pikkus - 1000m
         Rajakate – muld,paas(võimalik ka lumi)
         Info telefonil: 58 02 52 61 Meelis
                                555 72 036  Urmas

          Võistluste Peakohtunik   Toivo Jõeäär
           Tehniline kontroll           Toivo Maks
           Peaajamõõtja                  Tiit Vahtra


2.Ajakava
     
          08:00-10:30 Registreerimine ja tehniline kontroll
          10:30-11:40 Treeningsõidud
          11:45-12:00  Võistlejate koosolek
          12:10 -esimene võistlusstart
          17:00 –  autasustamine ,orienteeruv võistluste lõpp


3.Registreerimine

    3.1 Registreerida saab võistluspäeva hommikul koha peal kuni kella
    10:30.
     3.2 Eelregistreerida saab kuni 20.02.2009.a. Kella 19:00
     Selleks saata osavõtuavaldus(vabas vormis) halinga@hot.ee
     kirja panna masinaklass,milles soovitakse osaleda,kui on siis võist-
     lusnumber.Eelregistreerijad saavad stardimaksu tasuda võistluspäeva       
     hommikul.
     3.3 Registreerimisel esitada juhiluba ja Rahvakrossi võistleja kaart. Krossisüsteemis (ühisstartide) sõitudel on rahvakrossi võistlejakaart
kohustuslik.
     Stardimaks : Noored 100 Eek.
                          Täiskasvanud 200 Eek.
    3.4 Noorvõistlejatel VAJALIK vanema,või vastutava isiku kirjalik nõus-
     olek osalemiseks ja autoomaniku kirjalik luba.
    3.5  Stardimaks kehtib ainult ühes arvestusklassis,järgmises       arvestus-  klassis osalemiseks tuleb tasuda uus stardimaks.
    3.6 Võistlusnumbrid väljastab korraldaja registreerimisel
    Võistlusnumber paigaldada auto parempoolsele küljele(aknale)
     3.7 Ühes arvestusklassis saab ühe autoga võistelda kaks võistlejat
    (kehtib ainult sprindi kohta).Mõlemad tasuvad stardimaksu.

     
    4.Arvestusklassid
    Sprint
    1.Noored         15-17.a.          -1600cm3
    2.Esivedu                               -2500cm3
    3.Tagavedu                             -2500cm3

     Kross(ühisstart)
      1.Esivedu                             -2500cm3
      2.Tagavedu                          -2500cm3

    
5.Tehnilised tingimused

    5.1 Sprindis osalevad võistlusautod peavad vastama auto tootja poolt
    kehtestatud tehnilistele nõuetele.
    Kui on tehtud autol tehnilisi muudatusi,siis peavad need tehnilised 
    muudatused vastama vähemalt külakrossi sarja tehnilistele tingimustele.
    vt.  http://www.autosport.ee/
    5.2 Krossis(ühisstardis) osalevad võistlusautod peavad vastama vähemalt rahvakrossi sarja tehnilistele nõuetele
    

    5.3 Turvapuuri mitteomavad autod saavad osaleda ainult sprindis.
    5.4 Turvapuuriga autod saavad osaleda ka sprindis,kui on tasutud     
    sprindi stardimaks.


6.Võistluste käik

    6.1  Sprint
    Sõidetakse kolm vooru.Kahe parima vooru ajad summeeritakse ja  
    saadakse paremusjärjestus.
    Starditakse  paigaltstardiga .Start antakse lipuga.
    Korraga on rajal  kaks autot,mis stardivad 30 sek.intervalliga.
    Läbitakse kaks ringi aja peale,pärast finišilipu saamist liigutakse 
    koheselt boksi alale.Boksi alal maksimaalne kiirus 10 km/h.Võistlejad
    kes seda nõuet rikuvad – diskvalifitseeritakse võistlustelt!
    Võrdsete aegade korral saab otsustavaks viimase sõidu aegade võrdlus.
    Ajavõtt on käsitsi 0,2 sek. täpsusega.
    Korraldajal on õigus paremusjärjestus välja kuulutada ka peale kahe
    vooru läbimist(olenevalt osavõtjate arvust).
     6.2Valestart
       Valestardi korral liidetakse vooru ajale 15 sek.
     6.3 Kross(ühisstart)
   Võistlejad loositakse stardigruppidesse(A;B;C,jne)
    Starti lubatakse korraga neli võistlusautot.
    Paigaltstart.Start antakse lipuga.
    Läbitakse  viis ringi,kaks paremat igast voorust  saavad edasi pool-
    finaalidesse või vahesõitudesse(oleneb osavõtjate arvust).
    Mõlemist poolfinaalist pääseb edasi kaks võistlejat finaali.
    Finaali pikkus 6 ringi.


7.Rehvid

Sprint
      Lubatakse kasutada LE vastavaid naastrehve. 
      Rehvis, mille läbimõõt -kuni 13'' 90 naastu
      kuni 14-15'' 110''
      üle 15'' 130 naastu
      ülejäänud rehvidel 150 naastu .

Kross(ühisstart).
 Lubatakse kasutada talirehve,mis on   lubatud Rahvakrossi võistlusmäärustega  .



8.Tulemused ja informatsioon.

 8.1 Tulemused ja informatsioon  võistluspaigal   teadetetahvlil.


9. Protestid  

9.1 Protesti aeg on 20 min. peale tulemuste avaldamist teadete tahvlil.
    Protesti kautsjon  1000 Eek.  
    
    
     10.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. 
  


