17. Noorteralli Koolisügis 2004 & 22. Rahvaralli U. AAVA karikale 2004
    23. oktoober 2004, Tallinn-Türi
1. PROGRAMM 

Teisipäev, 21. september    Avaldatakse võistlusjuhend, 
                            algab võistlejate registreerimine
Reede,     22. oktoober   	17.30-19.00 dokumentide kontroll
                         	 lõpeb võistlejate registreerimine
LaupДev,   23. oktoober  	 08.00-09.30 dokumentide kontroll ja 
                                   	  autode tehniline kontroll
                        	09.30-     ralli avamine
                       	 10.00-    esimese auto start
2. AEG JA KOHT 
Ralli toimub 23. oktoobril stardiga Tallinnas Kotka tn. 12  juurest
Ralli finis on Türil Veskisilla motelli juures
Võistluskeskus kuni stardini on Kotka tn. 12 
Info võistluste kohta :
tel. 50 24 281
tel. 56 46 20 36
www.rally.ee <http://www.auto.ee/sport/rahvaralli/>
 

3. KORRALDAJAD 
Võistluse korraldavad Huvikeskus "KULLO" ja RS Racing TeamI koos toetajate ja sponsoritega. 

VУistluste juht:      Tõnu-Peeter Nooni
PeasekretДr:          Helvi Merirand
Tulemused:            Tarvo Tamm
Rada:                 Viktor Ditmann
                      Vahur -Erko Raudava
Tehniline kontroll:   Voldemar Borkmann

4. MÄÄRANG 
Rahvaralli viiakse läbi vastavalt EAL Rahvaralli võistlusmäärustele. Eraldi arvestus noortele vastavalt EAL Noorte ja Rahvaspordikomitee poolt kinnitatud vanuseklasssidele ja tehnilistele tingimustele.
Võistlus on Rahvaralli 2004 aasta ajakirja “Autoleht” karikavõistluste 5. etapiks , Eesti meistrivõistluste 5. etapiks noortele ja Moskvich Liiga ralli karika 6. etapiks ja Moskvich liiga Suure karika 9. etapiks.

Rahvaralli võistlusklassid :

1.1. Kaherattaveolised autod kuni 1600 cm3 (2WDa)
1.2. Kaherattaveolised autod üle 1600 cm3 (2WDb)
1.3. Neljarattaveolised autod (4WD)
1.4. Naised (2WD )
1.5. Noored kuni 16 aastased (J 16), noore kuni 18 aastased (J18) ainult 2 WD
1.6. Moskvich Liiga


5. VÕISTLUSTE KIRJELDUS 
Võistlusraja kogupikkus on ca 220 km, sisaldades kuni 10 lisakatset. 
Lisakatseteks võivad olla: mäkketõus, vigursõit, sprint, sprint-slaalom, täpsuslõik, jne.
Võistlus on üheringiline.
Ajakontrollpunktid ja lisakatsed avaldatakse võistluslegendis ja võistluste ametlikul teadetetahvlil.
Keskmine kiirus maanteesõidul kuni 60 km/h.
Võistluste ametlik aeg on Eesti Raadio aeg.
Ralli põhidokument on rajalegend



6. VÕISTLUSAUTOD 
Võistelda võib kõikidel sõiduautodel, millised vastavad rahvaralli Tehnilistele nõuetele ja millel on kehtiv liikluskindlustuspoliis. 
Võistluste ajal kehtib Eesti liikluskindlustuse seadustik. 
Mõlemal võitlejal on kohustuslik kiiver. 

7. VÕISTLEJAD 
Rahvaralli arvestuses: võistkonna moodustavad kaks võistlejat:
I juht - juhilubadega täiskasvanud võistleja 
II juht - juhilubade omamine ei ole vajalik

Noorte klassis: juhilubadega täiskasvanu ja kuni 18 aastane noorvõistleja

7.1. Mandaatkomisjonile esitatavad dokumendid

Rahvaralli arvestuses võistlev I juht ja noorteralli arvestuses võistlev täiskasvanu:
juhiload, auto registreerimistunnistus ja auto kasutamist lubav dokument kui auto ei kuulu võistlejale, rahvaspordi võistlejakaart.
Rahvaralli arvestuses võistlev II juht - rahvaspordi võistlejakaart
Noorvõistleja : EAL noortelitsents 

8. REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKS 
Võistlustele saab eelregistreeruda reede 22.10.04.a. kella 19.00-ni 
Internetis:  www.rally.ee <http://www.rally.ee/>
Info telefonidel 50 24 281 ja 56 46 20 38,
Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks täiskasvanutele 800- EEK-I ja noorte arvestuses võistlejatele 300- EEK-I
Osavõtu maks tasutakse spordiklubi RS Racing Team arveldusarvele 221015248982 Hansapangas. Osavõtu avaldusi käsitletakse pärast osavõtu maksu laekumist korraldaja arvele. Starti lubatakse maksimaalselt 120 autot.

9. ÜLDISED KOHUSTUSED 
Võistlustrassi läbimisel peavad mõlemad võistlejad viibima autos. Kolmandate isikute viibimine autos on keelatud.
Lisakatsetel peavad mõlemad võistlejad olema autos, turvavööd kinnitatud ja kiivrid peas.
Noorteklassis võistlejatel on lisakatsetel roolis noorvõistleja (va. täpsuslõik).
Stardijärjekord määratakse organisaatori poolt eelmistel etappidel saavutatud tulemuste põhjal.
Võistluse käigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil, välja arvatud AKP-de ja lisakatsete alal.
Võistluste organisaatoritel on Tallinna ja selle ümbruse võistlejatele palve läbida võistluse paremaks läbiviimiseks dokumentide kontroll reedel 22.10 kella 17.30-19.00.
Tallinn, Kotka 12, dokumentide kontroll toimub ka 23.10. kella 08.00-09.30

10. PROTESTID, TULEMUSED, AUHINNAD 
Proteste raja läbimise kohta saab esitada kuni 15 minutit peale finisisse saabumist.
Proteste tulemuste kohta saab esitada kuni 30 minutit peale tulemuste avaldamist.
Kirjalik protest ja protestimaks 3000,-EEK-I tuleb üle anda võistluste juhile. Protestimaksu ei tagastata, kui protest osutub alusetuks.
Võistlustulemused ja võimalikud karistused rajalt väljendatakse tundides, minutites, sekundites ja kümnendiksekundites.
Võistkond, kellel on kokkuvõttes väikseim tulemus on võistluste võitja, suuruselt järgmise tulemuse saavutanu teine jne.
Võrdse lõpptulemuse korral on parem see võistkond, kes saavutas parema tulemuse esimesel lisakatsel. Vajadusel määrab paremuse teisel, kolmandal jne, katsel saavutatud tulemus.
Võistlustel absoluutselt parima tulemuse saavutanud võistkonda autasustatakse U.Aava karikaga.
Kõikide klasside kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega. Organisaator ja võistluste sponsorid panevad välja eriauhindu teistele võistluses osalenud võistkondadele.
NB!!
Kui sul puudub eelnev võistluskogemus, siis tutvu kindlasti EAL Rahvaralli võistlusmäärustikuga <http://www.auto.ee/sport/rahvaralli/rr_vm.html> enne võistlustele tulekut.

PS.
Võistluste finis on Türil, Veskisillal, kus on võimalik peale rallit süüa õhtust ja püüda forelli. 
Infot lisakatsete asukoha ja pikkuse kohta saab internetist www.rally.ee <http://www.rally.ee/>

