Võistlusjuhend
2011. a Rahvasprindi Karikavõistluste I etapp
LaitseRallyPark paarisrajal, 05.veebruar 2011
Registreeritud EAL-s nr 7/RS
I VÕISTLUSE AEG, KOHT JA AJAKAVA
1.1. Võistlus toimub 05.veebruar.2011. a. LaitseRallyPark paarisrajal.
76312 Harju maakond, Kernu vald, Hingu küla
Raja pikkus 2200 m, raja kate
Lumi,jää,kruus.
9.00-11.00 registreerimine, tehniline kontroll
9.00-11.30 võistlusrajaga tutvumine
12.00 võistlussõidud
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu
Võistluste täpne ajakava, stardijärjekord ja info võistluste teadetetahvlil
Eelregistreerimine algab 21.01.2011 ja lõpeb 04.02.2011 kell 12.00.
Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil www.autosport.ee/rallyreg.
II KORRALDAJA
2.1. Võistluse korraldaja: MTÜ Spordiklubi LaitseRallyPark
info tel. 50 15 792, e-mail: martin@laitserallypark.ee
2.2. Võistluse juht MARTIN TOOM
Peaajamõõtja STEN SUVEMAA
Tehniline komisjon TÕNU SEPP
Võistluse sekretär KARMEN VESSELOV
Ohutusülem SIIMO SUVEMAA
Kommentaator HARDI RAIEND
III ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD
Laitse rahvasprint 2011 arvestusklassid:
3.1. J18 - kuni 18-aastased noored (noortesprindi KV J16 ja J18 klassides lubatud
autodel)
3.2. NAISED - kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.3. MOSKVICH (võistlusautod peavad vastama Moskvich Liiga tehnilistele
tingimustele)
3.4. 2WD-A - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.5. 2WD-B - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.6 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
3.7 2WD Sport – kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
IV OSAVÕTJAD
4.1. Rahvasprindist osavõtjad esitavad mandaadis: kehtiva võistlejalitsentsi (rahvasprindi
tingimustele vastavatel autodel võistlejakaardi), registreerijalitsentsi, võistlusauto ASN
tehnilise kaardi ja allkirjastatud osavõtuavalduse.
4.2. Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.
4.3. Võistleja võib võistelda vaid ühel autol ja ühes arvestusklassis.
4.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistluste territooriumilt lahkumine keelatud.
Rikkumisel rahatrahv 1000 EEK kuni võistluselt eemaldamiseni.
4.5 Piikrehvide kasutamine klassis 2WD Sport täpsustatakse 03.02.2011.
Naastrehvid peavad vastama Rahvasprindi ja Rahvaralli 2011 aasta tehniliste
tingimuste punktile 2.4
V VÕISTLUSE KÄIK
5.1. Võistlus viiakse läbi vastavuses EAL Võistlusmäärustega, kehtivate tehniliste

tingimustega, rahvasprindi 2011. a. võistlusmäärusega ja antud etapi juhendiga.
5.2. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil .
5.3. Korraldaja väljastab võistlejatele stardinumbrid ja ajavõtutransponderid. Pärast
võistluse lõppu või kui katkestamist tuleb transponder koheselt tagastada sekretariaati.
Tagastamata transponderi eest on korraldajal õigus nõuda võistlejalt transponderi
maksumuse (400.-€).
5.4. Korraga stardib 2 (kaks) autot kõrvuti radadel. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus
fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti,
teise aja saavutanu saab kaks punkti jne. Etapi paremus saadakse kolmest voorust kahe
parema tulemuse summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima
vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes
voorus.
5.5. Start antakse fooriga. Kui võistleja stardib enne fooritulede kustumist, on karistus
sõiduvooru tulemusele lisatud 10 sekundit või vooru tulemuse tühistamine.Valestart
fikseeritakse stardikohtunike poolt.
5.6. Kui võistleja ei stardi 20 s jooksul, loetakse ta antud sõiduvoorus katkestanuks.
5.7. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.
VI PROTESTID
6.1. Protestiaeg on 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist teadetetahvlil.
Protesti kautsjon on 65.-€, auto lahtivõtmisel 200.-€.
VII EELREGISTREERIMINE
7.1. Eelregistreerumisega võtab võistleja endale kohustuse võistelda või teatada
mitteosalemisest enne eelregistreerimise lõppu. Rikkujate nimed teatatakse EAL
sekretariaati.
7.2. Eelregistreerimine algab 19.01.2011 kell 10.00 ja lõpeb 04.02.2011 kell 12.00.
7.3. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil www.autosport.ee/rallyreg
VIII OSAVÕTUMAKSUD
8.1. Osavõtumaks on 50.- €.Noorteklassis 35.- €.
Eelregistreerimisega kuni 26.01.2011 kl 23.59 stardimaksud vastavalt 40.-/30.8.2. Võistluspäeval registreerumise korral on osavõtutasu kõikides klassides 60.-.
8.3. Osavõtumaksude tasumine toimub sularahas võistluste mandaadis .
IX AUTASUSTAMINE
9.1. Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikaga.
9.2. Võistluse korraldaja koos sponsoritega võivad välja panna eriauhindu.
X VASTUTUS
Võistluse korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.
XI REKLAAM
11.1. Korraldaja reserveerib võistlusautol kolm kohta reklaamiks, mis peavad jääma
autole võistluste lõpuni.
11.2. Reklaamist keeldumise korral on stardimaks kahekordne.
11.3. Reklaamid ja võistusnumbrid peavad olema paigaldatud autole enne tehnilisele
komisjonile esitamist.

