                   
                                         07.10. 2006   VASALEMMAS
                                     
                                         V Õ I S T L U S J U H E N D

  EESTI MV VI  ETAPP  SÕIDUAUTODE RALLIKROSSIS
	Võistluste juhend avaldatakse 27. 09. 2006.a

	Võistlejate registreerimine
	Eelregistreerimine algab 27. septembrill  ja lõpeb 5. oktoobril kell 17.00 internetilehel www.rally.ee    Registreerituks loetakse võistleja alates registreerimistasu laekumisest MTÜ Eesti Rallikrossi Komitee  kontole  221018758725, Hansapangas.
	Maksekorraldusele tuleb selgituse kohale kirjutada sportlase nimi ja võistlusklass, kelle eest osavõtutasu makstakse.

3.  Osavõtutasu                                                                                                               3.1 Osavõtutasu klasside kaupa vastavalt EMV üldjuhendile on järgmine:
Klass
Registr. Vähemalt
Registreerimisel
 
4.oktoobriks  2006.a
võistluspaigal
NOOR
500,-
700,-
STANDARD
800,-
1000,-
ERK
800,-
1000,-
DIVISJON 1
800,-
1000,-
4. Ajakava laupäeval  07.10. 2006 Vasalemma  krossirajal
Registreerimine  8.00 – 9.30                                                                                     Tehniline kontroll  8.15 – 9.45                                                                            Treeningsõidud  8.45 – 10.00                                                                                  Võistlejate koosolek  10.00                                                                                                    I voor      10.15                                                                                                      Võistluste avamine 11.45                                                                                                     Finaalsõidud 15.00                                                                                          Autasustamine
NB! Kõikide võistlusstartide aeg on spekulatiivne ja  võib vastavalt tegelikule olukorrale muutuda !  Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil.

5. Võistluste organiseerimine ja juhtimine
5.1. Võistlused viiakse läbi vastavuses EAL Võistlusmäärustega, kehtivate tehniliste tingimustega, Eesti MV Üldjuhendiga ja antud võistluse juhendiga.
5.2. Võistlused korraldab:
MTÜ Eesti Rallikrossi Komitee
info tel.  56 246 001
5.3. Kohtunikud: 
Meediajuht:                               Margus Kiiver 
Võistluste juht:                          Allan Arias 
Peasekretär:                              Krista Toombu
Peaajamõõtja:                           Villu Teearu                                                                         Tehnilise kontrolli esimees:         Viljar Luhthein                                                                     Võistluste direktor:                     Tanel Kutsar 

   
6. Rada
6.1. Vasalemma rallikrossirada, pikkus 1380 m, laius 8-16 m. Sõidusuund vastupäeva. Rajakatteks on asfalt ja kruus. Võistlusraja servad on tähistatud. 
EAL rajalitsents nr:  7/RK

7. Võistlusklassid
7.1. Noored
7.2. Standard
7.3. ERK 
7.4. Division 1

 
Juhul kui mõnes võistlusklassis ei saada EMV arvestuseks vajalikku võistlejate arvu täis, on korraldajal õigus liita nimetatud klassi autod mõne teise sobiva klassiga. Arvestust peetakse eraldi.
8. Osavõtjad
8.1. Osavõtjad peavad esitama mandaadis kehtiva võistlejalitsentsi, registreerijalitsentsi, EAL võistlusauto tehnilise kaardi ning täidetud osavõtuavalduse.
                                                                                                                                       9. Võistluste käik
9.1. Võistluste käik vastavalt 2006.a. EMV sõiduautode rallikrossi üldjuhendile ja käesolevale juhendile.
9.2 Korraldaja tagab igale võistlejale vähemalt kolmeringilise treeningu.
9.3 Ühes sõidus stardib 5 autot. 
9.4 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma oma stardile eelneva stardi komplekteerimise ajaks eelstardikohtuniku rohelise lipuga antava märguande peale. Eelstart on võistlejale avatud 2 minutit pärast märguannet. Õigeaegse mitteilmumise korral võidakse võistleja eemaldada stardist.
9.5 Stardikorraldus: eelsõitudes 5 autot ühest reast, finaalsõitudes 8 autot paigutusega 2-2-2-2 malekorras, kusjuures autode stardiridade ja -kolonnide piki- ja külgvahed vähemalt 1 m.
9.6 Esimesse eelsõitu lähevad võistlejad loositud järjekorras, teise ja kolmandasse eelsõitu eelmis eelvooru aja põhjal alustades kehvematest. Esimesena valib stardikoha parema aja saanud võistleja. Kui mõni võistleja  puudub õigeaegselt eelstardist omalt kohalt, võetakse järgmise sõidu olemasolev auto ja lastakse esmalt stardikohta valida temal. 
10. Start
10.1. Stardisignaal antakse fooriga. Stardi märguandeks on on punaste fooritulede kustumise hetk (punane tuli vähemalt 3 sekundit). Valestardi korral hoiatus ja teistkordsel rikkumisel lisatakse valestardi teinud võistlejale 10 sekundit.
 
11. Kinnine parkla, protestid
11.1. Kinnine parkla finaali lõpetanutele pärast finišit. Oma viimase võistlussõidu lõpetanud võistleja peab koheselt viima oma võistlusauto kinnisesse parklasse. Kinnine parkla 30 min arvates esialgsete tulemuste avaldamisest teadetetahvlil ja avamine Võistluste juhi loal. 
11.2 Proteste võib esitada võistluste juhile registreerija esindaja poolt kirjalikult vastavalt EAL Võistlusmäärustikule 20 min jooksul pärast mitteametlike tulemuste avaldamist teadetetahvlil. Protestimaks 1000 EEK, auto lahtivõtmisel 3000 EEK.
 
12.. Autasustamine
12.1. Igas masinaklassis autasustatakse kolme paremat. Juhul, kui samas masinaklassis startis viis või vähem võistlejat, võib korraldaja autasustada ainult võitjat. 
12.2. Korraldajate ja sponsorite eriauhinnad.
 
13. Vabatreening                                                                                                                                                   13.1 Vabatreeninguteks rada suletud alates 2. oktoobrist 2006.a  ja keelu eiramine viib võistlustele pääsemise keelamiseni. 
14.Korraldaja reklaam                                                                                                             14.1 Korraldaja broneerib endale õiguse paigaldada võistlusautole võistluste sponsori või toetaja logoga kleebise. Reklaamkleebisest keeldumisel võistlejale kahekordne osavõtumaks.                                                        
 15. Vastutus ja kindlustus                                                                                          15.1  EAL, ERK ja võistluste korraldajad (MTÜ Eesti Rallikrossi Komitee ) ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. 
16. Toetajad
AS SMR Teed ; Nordkalk AS, Olerex AS ; Mariine Auto AS, GT Stuudio OÜ ; Villu Club ; Total Akukeskus , Lajos AS , 


  
Kinnitatud:
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