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Rahvaralli

KOERU TALV 2005

18 - 19.veebruaril 2005  Koerus



VÕISTLUSJUHEND



Rahvaralli “KOERU TALV 2005” on ajakirja “AUTOLEHT”
 2005 aasta  karikavõistluste I etapiks sõiduautodele.
Rahvaralli “KOERU TALV 2005” on Eesti Noorteralli
 2005 aasta meistrivõistluste  I etapiks sõiduautodele.
Rahvaralli “KOERU TALV 2005” on Moskvich Liiga 
2005 aasta karikavõistluste I etapiks sõiduautodele.
 





Võistluse korraldab MTÜ VAO KÜLASELTS
Koostöös Koeru Vallavalitsusega


Eesti Autospordi Liidu Noorte ja Rahvaspordi komitee




























PROGRAMM

AVALDATAKSE VÕISTLUSTE JUHEND
Aeg: Kolmapäev 19. jaanuar 2005 kell 10.00

VÕISTLEJATE REGISTREERIMINE
Algab: Kolmapäev, 19. jaanuar 2005 kell 10.00
Lõpeb: Reede 11. veebruar 2005 kell 16.00

OSAVÕTUMAKSUD
Osavõtumaksud osavõtjatele on järgmised:
19.01.2005 kuni 11.02.2005  kella 16.00  noorteralli meeskonna kohta 300.-EEK 
19.01.2005 kuni 11.02.2005  kella 16.00  2WDa, 2WDb, 4WD, N, ML meeskonna kohta 800.-EEK
19.01.2005 kuni 18.02.2005  kella 11.30  võistkonna kohta 600.-EEK.(vt.13.2.)

AVALDATAKSE STARDIJÄRJEKORD
Aeg: Kolmapäev 16. veebruar 2005  kell 10.00 portaalis   

DOKUMENTIDE KONTROLL
Koht: AS Assotrans, Pikk 42, Paide.
Aeg: Reede, 18 veebruar 2005 kell 07.00 – 11.00

RAJADOKUMENTIDE VÄLJASTAMINE
Koht: AS Assotrans, Pikk 42, Paide.
Aeg: Reede, 18. veebruar 2005 kella  07.00 – 11.45, vastavalt TÜV ajagraafikule

TEHNILINE ÜLEVAATUS ( Ajagraafik Art.5.1.2.)
 Koht: AS Assotrans, Pikk 42, Paide.
Aeg: Reede, 18. veebruar 2005 kella  07.00 – 11.30, vastavalt TÜV ajagraafikule

VÕISTKONDADE REGISTREERIMINE
Algab: Kolmapäev, 19. jaanuar 2005 kell 10.00
Lõpeb: Reede, 18.veebruar 2005 kell 11.30

STARDIAEGADE AVALDAMINE
Koht: Võistluskeskus, Vao küla Koeru vald, Järvamaa, Vao seltsimaja. 
Aeg: Reede, 18. veebruar 2005 kell 18.00 I ringi 1 osale.
Aeg: Laupäev, 19. veebruar 2005 kell 09.30 II ringi 1 osale. 

VÕISTLUSTE START
Koht: Võistluskeskus, Vao küla, Koeru vald, Järvamaa, Vao seltsimaja lähistelt. 
Aeg: Reede, 18. veebruar 2005 kell 19.00

VÕISTLUSTE KÄIK
Aeg:	Reede, 18. veebruar 2005
	RALLI  START – kogupikkusega 136,94 km, sellest 12 LK 43,65 km. 
	19.00 - start I ringi 1 osale pikkusega 36,46 km, sellest 4 LK 11,67 km.
	20.11 - esimene võistlusauto lõpetab I ringi.
	Laupäev, 19. veebruar 2005
	10.30 - start II ringi 1 osale pikkusega 54,59 km, sellest 4 LK 16,45 km.
	11.58 – esimene võistlusauto lõpetab II ringi 1 osa.
	13.58 – start II ringi 2 osale pikkusega 45,89 km, sellest 4 LK 15,53 km.

VÕISTLUSTE FINISH
Koht: Paide tee 3, Koeru kultuurimaja
Aeg: Laupäev, 19. veebruar 2005 kell 15.16 esimene võistlusauto lõpetab.

VÕISTLUSTE TULEMUSED
Koht: Võistluskeskus ( asub 19.veebruar, alates kl. 16.00 Koeru Paide tee 3. Koeru kultuurimajas)
Aeg: Laupäev, 19. veebruar 2005 kell 18:30.

AUTASUSTAMINE
Koht: Koeru Paide tee 3. Koeru kultuurimaja saalis.
Aeg: Laupäev, 19. veebruar 2005 kell 19.30

AMETLIK TEADETETAHVEL   ( ATT )
Koht: Võistluskeskuses:
Reede, 18 veebruar, kella 07.00 – 24.00 Vao küla Koeru vald, Järvamaa , Vao seltsimaja.
Laupäev, 19 veebruar, kella 07.00 – 16.00 Vao küla Koeru vald, Järvamaa , Vao seltsimaja.
Laupäev, 19 veebruar, alates kl. 16.00 Koeru Paide tee 3. Koeru kultuurimaja saalis.




VÕISTLUSTE PEAKORTER
Võistluste peakorter paikneb 18.veebruar 2005.a. kuni 19.veebruar 2005.a. Vao Seltsimajas Koeru vallas Järvamaal. 
Tel5104547.; faks3855545.; e-mail: peep@renek.ee. Võistluste peakorter avatud tööpäeviti kella 15.00 – 17.00






VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub 18.veebruar 2005.a.  Vao küla Koeru vald, Järvamaa, Vao seltsimajas  07.00 – 24.00.
Võiistluskeskus asub 19.veebruar2005.a.  Vao küla Koeru vald. Järvamaa, Vao seltsimajas  07.00 – 16.00.
Võistluskeskus asub 19.veebruar 2005.a  Koeru Paide tee 3 Koeru kultuurimajas  16.00 – 22.00   


I   KORRALDAJA
1.1. Määrang
Rahvaralli “KOERU TALV 2005” korraldab VAO KÜLASELTS MTÜ, koostöös EAL noorte ja rahvaspordi komitee ja sponsoritega 18 – 19 veebruar 2005 vastavuses FIA Spordikoodeksi ja selle lisadega, FIA rallivõistluste Üldmäärusega, EAL Võistlusmäärustikuga, Rahvaralli võistlusmäärustikuga käesoleva Võistlusjuhendi alusel.
Võistlusjuhend on avaldatud paberkandjal 19. jaanuaril 2005.
Võistlus on registreeritud EAL-s No    6/R
1.2. Vanemametnikud
Võistluse direktor	              Väino Liiva		Paide
Võistluse juht			Urmas Küntsler	              Tallinn
Rajameister			Erki Tuiken		Paide
Ohutusülem			Mait Karu		Tartu
Tehnilise kom. esimees		Tarmo Pimpernell               Paide
Peaajamõõtja         		Toomas Sepp		Kuressaare
Tulemused			Indrek Juhanson		Tallinn
Võistluse sekretär		 Ülle Jääger	               Koeru		
1.3.1. Ametnike ja kohtunike eraldusmärgid
	-kontrollpunkti vanemkohtunik	punane vest
	-faktikohtunik			punane vest
	-kontrollpunkti kohtunik		kollane vest
	-julgestajad			kollane käeside, oranž vest


II   ÜLDMÄÄRANGUD
Art.2   Seeriavõistlused
2.1. Rahvaralli “KOERU TALV 2005” on 2005 aasta Eesti noorteralli MV I etapiks sõiduautodele.
2.2. Rahvaralli “KOERU TALV 2005” on 2005 aasta ajakirja “AUTOLEHT” KV I etapiks sõiduautodele.
2.3. Rahvaralli “KOERU TALV 2005” on Moskvich Liiga 2005 aasta KV I etapiks sõiduautodele.



III   VÕISTLUSRAJA ÜLDKIRJELDUS
3.1. Üldandmed
Raja kogupikkus:  136,94 km.
Kiiruskatsete arv:  12
Kiiruskatsete kogupikkus: 43,65 km.
Rada on jaotatud kaheks ringiks ja kolmeks osaks .
Korduvkatsete arv: 0
Ralliraja detailide kirjeldus, ajagraafik, kontrollpunktid esitatakse Legendi
3.2. Eeltutvumiskeeld
3.2.1.
Järva-Jaani – Kodasema – Kalitsa – Vao – Abaja – Valila – Jõeküla – Preedi – Väinjärve – Salutaguse  - Metsla – Koeru
Politsei ja / või korraldajate poolt avastatud rikkujaid starti ei lubata. 
   Katsetega tutvumiseks peab võistlusauto olema eelnevalt läbinud tehnilise ülevaatuse.



IV   VÕISTLUSAUTOD
Art. 4 Võistlusautod
4.1. Osaleda on lubatud kõikidel sõiduautodel, mis omavad kehtivat tehnoülevaatust ja vastavad Rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele.
4.2. Sportautodega, millel on kehtiv EAL Tehniline Kaart, on rahvarallidel osalemine keelatud, autod peavad vastama Rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele (v.a. noorvõistlejad).
4.3. Eritingimused
4.3.1. Põhjakaitsed on lubatud.
4.3.2. Porikaitsekummid on lubatud
4.3.4. Käsikustutid on kohustuslikud kõikides võistlusautodes, samuti esmaabipakend, tõkiskingad, üks ohukolmnurk ning kollase või punase tulega vilkuv hoiatusvalgusti.
4.3.5. Radariavastaja (antiradari) paigaldamine ja kasutamine on keelatud.
4.3.6. Lubatud on kasutada sõiduautorehve mis vastavad Rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele( vt. ka punkt XV )
4.4. Arvestusklassid:
4.4.1.	klass 1	mehed - kaherattaveolised autod kuni 1600 cm3 ( 2WDa )
4.4.2.	klass 2	mehed - kaherattaveolised autod üle 1600 cm3 ( 2WDb )
4.4.3.	klass 3	mehed, naised - neljarattaveolised autod ( 4WD )
4.4.4.	klass 4	naised - kaherattaveolised autod ( N )
4.4.5.	klass 5	noored - kaherattaveolised autod ( J18 )

4.4.6.	klass 6	mehed, naised – Moskvich, vastavalt ” Moskvich liiga” tehnilistele tingimustele (ML)
4.4.7.	klass 7	noored – kaherattaveolised autod (J16)


V   OSAVÕTUAVALDUS,  REGISTREERIMINE,  TEHNILINE ÜLEVAATUS
Art. 5 Osavõtuavaldus, registreerimistähtajad
5.1. Võistlusel võib osaleda iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on kehtiv rahvaralli võistlejakaart, EAL võistlejalitsents, LAF võistlejalitsents või EAL noortelitsents.
5.1.1. Võistlusele eelregistreerimine toimub internetis,  asuva registreerimisankeedi alusel.
Kaardilugeja ( II juhi ) andmeid võib esitada või täpsustada tehnilise ülevaatuse alguseni.
5.1.2. Tehniline ülevaatus (TÜV) enne starti
Iga võistlusel osalev võistlusauto peab saabuma koos võistlejatega tehnilisele ülevaatusele 
reedel, 18. veebruaril 2005 kell 07.00 – 11.30 järgmise ajagraafiku alusel

	kell 7.00 – 7.30		võistlusautod nr.   1 -15
	kell 7.30 – 8.00		võistlusautod nr. 16 – 30
	kell 8.00 – 8.30		võistlusautod nr. 31 – 45 
	kell 8.30 – 9.00		võistlusautod nr. 46 – 60
	kell 9.00 – 9.30		võistlusautod nr. 61 – 75
	kell 9.30 – 10.00		võistlusautod nr. 76 – 90
	kell 10.00 – 10.30	võistlusautod nr. 91 – 105
	kell 10.30 – 11.00	võistlusautod nr. 106 – 120
	kell 11.00 – 11.30              O  autod
	
	
Tehniline ülevaatus ja dokumentide kontroll toimuvad Paides, Pikk 42, AS Assotrans väravahoones. 
Numbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.
Tehnilisele ülevaatusele hilinemist karistatakse rahatrahviga 500EEK.
5.1.3. Võistlejad peavad dokumentide kontrollis või tehnilisel ülevaatusel esitama järgmised kehtivad dokumendid:
	täidetud ja allkirjastatud osavõtuavaldus
	EAL või LAF sõitjalitsentsid  või rahvaralli võistlejakaart (võimalik osta dokumentide kontrollis, hind 300EEK, vajalik dokumendifoto)
	autojuhiload

volikiri võistlusauto kasutamise kohta I piloodi nimele
võistlusauto registreerimistunnistus
liikluskindlustus või Green Card
võistlejate sõiduvarustus (kiivrid)
EAL tehniline kaart (sportautodel võistlevad noorvõistlejad)
5.2. Starti lubatakse kuni 120 autot



VI   SIHTOTSTARBELISED ANNETUSED (OSAVÕTUMAKSUD),  KINDLUSTUS
Art. 6 Osavõtumaksud
6.1. Osavõtumaksud osavõtjatele on järgmised:
19.01.05 kuni 11.02.05  kella 16.00  noorteralli meeskonna kohta 300.-EEK 
19.01.05 kuni 11.02.05  kella 16.00  2WDa, 2WDb, 4WD, N, ML meeskonna kohta 800.-EEK
19.01.05 kuni 18.02.05  kella 14.30  võistkonna kohta 600.-EEK.(vt.13.2.)
Osavõtuavalduste ja maksude laekumise viimane tähtaeg on 11. veebruar 2005.a. kell 16.00
1EUR – 16EEK
6.1.1. Eeltoodud maksud on kehtestatud nendele võistlejatele, kes nõustuvad korraldaja reklaamidega võistlusautol.
6.1.2. Võistleja võib keelduda korraldaja reklaamidest enne 18 veebruari 2005.a., märkega osavõtuavaldusel, siis on eeltoodud maksud kahekordsed (tasutakse dokumentide kontrollis). Keelduda ei saa rallitunnuse ja võistlusnumbriga seotud reklaamidest.
6.1.4. Maksud tuleb sooritada korraldaja arvele (ülekandekulud maksjalt) MTÜ Vao Külaselts			
221017038831 HANSAPANK  MTÜ Vao Külaselts. 
	selgitus: meeskonna …….. sihtotstarbeline annetus “Koeru talv 2005”(edaspidi osavõtumaks),
6.2. Osavõtuavaldusi käsitletakse ainult siis, kui osavõtumaksud on laekunud korraldajale täies ulatuses.
6.3. Osavõtumaks tagastatakse:
6.3.1. osavõtuavaldust ei rahuldatud
6.3.2. korraldaja tagastab 100% osavõtumaksust kui ralli ei toimunud korraldajast mitteolenevatel põhjustel
6.3.3. korraldaja tagastab 25% osavõtumaksust kui võistleja ei saanud startida vääramatu jõu mõjul eeldusel, et toimunu kohta laekub korraldajale vastav tõend.
6.4. Kindlustus
6.4.1.Kõik võistlusautod peavad omama kehtivat liikluskindlustust või Rohelist Kaarti. Liikluskindlustus katab tsiviilvastutuse kolmandate osapoolte ees. Võistluse ajal kehtib Eesti Liikluskindlustuse seadustik.

VII   REKLAAM
7.1. Korraldaja reklaamid, võistlusnumbrid ja rallitunnus peavad olema paigaldatud  võistlusautole enne tehnilisse komisjoni saabumist vastavalt Lisale 1 ja jääma autole võistluste lõpuni. Reklaamide omavolilist ümberkujundamist (lõikamist) käsitletatakse antud punktis rikkumisena.
Rikkumisel rahatrahv 1000.- EEK või starti mittelubamine.

VIII   ÜLDKOHUSTUSED
Art.8. Üldkohustused
8.1. Võistlejate kiivrite vastavust  EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

8.2. Võistlusrajal liikumist, võistlusmäärustiku ja antud Juhendi täitmist võistlejate poolt kontrollivad faktikohtunikud. Faktikohtunike nimekiri avaldatakse Ametlikul Teadetetahvlil
8.3. Määrustike rikkumised rajal registreeritakse ajakaardile.
8.4. Võistlusnumber ja -tunnus.
8.4.1. Korraldaja väljastab igale meeskonnale kaks võistlusnumbrit, mis paigaldatakse võistlusauto mõlemale esiuksele kogu ralli ajaks (Lisa 1)
8.5. Võistlusrajaga tutvumine
8.5.1.Osavõtjatele väljastatakse rajaga tutvumiseks kogu dokumentatsioon aadressil:
alljärgnevalt: Assotrans AS väravahoones, Pikk 42, Paide
 Aeg: Reede, 18. veebruar 2005  kell 7.00 – 12.30
8.5.2.Lisakatsetega tutvumine toimub järgmise ajagraafiku alusel:
Reede, 18. veebruar 2005      08.00 – 17.00			LK 1 – LK 8
Laupäev, 19. veebruar 2005   07.00 – 9.30.			LK 9 – LK 12  
8.5.3.Võistlusrajaga tutvumine enne 18.veebruar kella 8.00  toob endaga kaasa stardikeelu.
Kõikide lisakatsetega võib tutvuda 2 (kaks) korda mis fikseeritakse faktikohtunike poolt. 
Lisakatsetega tutvumise korra rikkumist (viibides kiiruskatsetel väljaspool Juhendis sätestatud aega või rohkem kui Juhendis ette nähtud arv kordi) karistatakse korraldaja poolt alljärgnevalt:
Esimene kord – rahatrahv 3000 EEK
Teine kord – kuni võistlustele mittelubamine
8.5.4.Lisakatsetega tutvumisel on keelatud sõita vastu võistlussuunda. Rikkumisel rahatrahv 3000.- EEK
8.5.5.Rajaga tutvumisel on lisakatsetel üldine kiiruspiirang 50 km/h, kui see pole alandatud liiklusmärkidega, korraldaja märkidega või tähistustega  legendis. Sõitma peab LE kohaselt ja nõnda, et mitte mingil moel ei segaks teisi liiklejaid ega ei häiriks rajaäärseid elanikke.
Radariavastaja paigaldamine keelatud, selle kasutamisel ja avastamisel ei lubata starti.
Võistluse korraldaja karistab võistlusrajaga tutvumisel kiirusepiirangu rikkujaid politsei ja faktikohtunike teate alusel alljärgnevalt:
Esimene kord – rahatrahv 1000.- EEK
Teine kord – rahatrahv 2000.- EEK
Kolmas kord – zhürii otsus
8.5.6.Tutvumisautod.
Tutvumisautodele paigaldatakse võistlejate poolt markeerimiskleebis, mis antakse koos rajadokumentidega.
Markeerimiskleebis on kohustuslik ja tuleb paigaldada esiklaasi paremasse ülanurka. Kleebisel peab olema võistlusauto stardinumber.
Rajaga tutvumise autodel on lubatud kasutada ainult Liiklusseadustikule vastavaid seeriaviisil valmistatud rehve.
Rikkumisel karistatakse järgnevalt: esimene kord rahatrahv 5000.- EEK, teine kord žürii otsus.

IX   RALLI KÄIK
9.1. Võistluste ametlik aeg on Eesti aeg, ajasignaale edastab täistundidel Eesti Raadio.
9.2. Ralli esimese võistlusauto stardiaeg on  18.veebruaril kell 19.00 Vaol, Koeru vald, Järvamaa.
9.3.Stardivad kõik võistlusautod 1-minutilise stardiintervalliga.
9.4. Ringi lõpu AKP-sse võib karistuseta varem saabuda.
Katkestanud meeskond peab katkestamise põhjustest koheselt teatama Võistluskeskusesse
tel. +3725062593 ja eemaldama võistlusnumbrid.
9.5.Võistlusrajal toimunud avarii korral tuleb võistlusauto esitada ülevaatuseks tehnilisele komisjonile võistluspäeva jooksul (tel. 56505345 – Tarmo Pimpernell.) 
9.6. LK stardiviis
Meeskonnale antakse ajakaart kätte stardieelsel jooksval minutil. 
30 sekundit enne start süttib 1. sinine tuli
15 sekundit enne starti süttib 2. sinine tuli
10 sekundit enne starti süttib 3. sinine tuli
5 sekundit enne starti süttib 1. punane tuli
4 sekundit enne starti süttib 2. punane tuli
3 sekundit enne starti süttib 3. punane tuli
2 sekundit enne starti süttib 4. punane tuli
1 sekund enne starti süttib 5. punane tuli
Start -  kustuvad punased tuled
Valestardi fikseerib valguskiir 50 cm eespool autot, mille peale hakkavad sinised tuled vilkuma
9.7. Tehniline hooldus.
Võistlusauto hooldamine, tankimine ja rehvide vahetus on lubatud kogu võistluse kestel ainult Legendis eraldi märgitud kohtades - hooldusparkides (Service Park).
Rikkumise korral karistatakse võistlustelt eemaldamisega.
9.8. Regrupeeringud
Toimub kaks regrupeeringut:
I ringi lõpus - stardiintervallide korrigeerimine katkestajate ja hilinejate arvelt. Stardiajad avaldatakse ATT- l 19.02.05 kell 09.30
hooldusparki B sisenedes - stardiintervallide korrigeerimine katkestajate ja hilinejate arvelt. Uus stardiaeg kantakse ajakaardile.
9.9. Avariidest, kus esines võistlejate või pealtvaatajatega vigastusi, tuleb teavitada vastavalt FIA Üldmäärustiku Lisa IV p.33 (ohutusside kaudu). Igal  juhul peavad võistlejad kasutama Legendiraamatu  OK/SOS tahvleid.  Rikkumisel võib võistlejad eemaldada.
9.10.Võistlusauto tehnilise rikke või avarii korral tuleb võistlusauto viivitamatult teisaldada ohutusse kohta ja vabastada võistlusrada. Kui võistlusauto teisaldamine ei ole võimalik, tuleb sõidukist minimaalselt 50 m kaugusele vastu sõidusuunda paigaldada ohumärgistus (ohukolmnurk või hoiatusvalgusti, vt. Art. 4.3.4.)

X   KARISTUSTE KOONDTABEL
Vaata  LISA  2

XI   PROTESTID
11.1. Protestimaks EAL ettekirjutusena 5 000.- EEK
11.2. Kui protesti lahendamine eeldab auto eri osade lahtimonteerimist ja hilisemat koostamist, tuleb protestijal tasuda tehnilise komisjoni määratav täiendav kautsjon:
- protest selgelt määratletud auto osa kohta (mootor, roolisüsteem, ülekanne, pidurid elektriosa, kere jne)  - 1000.- EEK
- protest kogu võistlusauto vastu - 2000.- EEK
11.3. Kõik kulutused auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
- hagejal, kui protesti ei rahuldatud
- kostjal, kui protest rahuldati
11.4. Kui protesti ei rahuldatud ja tegelikud kulutused protesti lahendamiseks osutusid suuremateks, tasub vahesumma protestija. Väiksemate tegelike kulutuste puhul tagastatakse ülejääk hagejale.

XII   TULEMUSED
12.1. Tulemused avaldatakse ATT-l kooskõlas Art.21.2.1. FIA Ralli Üldmäärustega klasside ja rühmade kaupa (vt.p.4.4.)

XIII   AUTASUD  AUHINNAD
13.1. Auhindade ja karikate loetelu
13.1.1. Iga klassi kolme paremat meeskonda autasustatakse karikatega.
13.1.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele 
13.2. Võistkondlik arvestus
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega.
Võistkonna moodustavad 2 või 3 autot. Üks meeskond võib osaleda vaid ühes võistkonnas. Võitnud võistkond on see, kelle kahe parema meeskonna kohapunktide summa on väikseim. Kohapunkte antakse vastavalt klassitulemustele: 1. koht 1p, 2. koht 2p, jne. 
Võrdse tulemuse korral on parem see võistkond, kelle meeskonnal on parem koht üldarvestuses. Kui võistkonnast üks auto eemaldatakse võistluselt või kaks katkestavad võistluse, tähendab see kogu võistkonna mittearvestamist.

XIV   AUTASUSTAMISTSEREMOONIA
14.1. Autasustamine toimub 19. veebruaril 2005 kell 21.00 Koeru kultuurimaja saalis, Paide tee 3, Koeru.
14.2. Autasustatavad on kohustatud osalema tseremoonial. Puudumisel kaotavad nad õiguse auhindadele või -rahadele.

XVTingimused  naastrehvidele
15.1. Naastrehvidpeavad vastama järgmistele tingimustele:
naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
• rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 13" – 90;
• rehvis, mille velje läbimõõt on  14” ja 15" – 110;
• rehvis, mille velje läbimõõt on enam kui 15" – 130;
• rehvis, mille velje läbimõõt on 17” ja enam – 150;
kõvasulami läbimõõt on max 2,5mm
väljaulatuva osa pikkus on max 2mm seda ka kulununa.
Naastud peavad olema kõvast materjalist, teritamatta, silindrilise kujuga.



XVI Majutamine

Võimalus broneerida majutust :

Hotell Nel Kuningat Paides.                  3850882                     neli.kuningat@.ee
Türi Alliku hotell Veskisillal .                  3857050                  veskisilla@veskisilla.ee
Musta Täku Tall Jänedal                       3849750
Janune Kägu Koerus                            3854302,    5023971  pille@janunekagu.ee
Külalistemaja Tõru  Paides Pikk 42 A  3850385

Võimalik oma madratsi ja magamiskotiga ööbida ka Koeru kultuurimajas, lähem info kohalike ööbimiskohtade kohta on tulemas veel www.hot.ee/vaokyla


















LISA 1
SKEEM REKLAAMIDE JA KLEEBISTE PAIGALDAMISEKS

koht	1 küljenumber		2tk	kuni	50x50 cm	- KOERU TALV 2005
	2 reklaam		1tk	kuni	40x25 cm	- 
	3 reklaam		1tk	kuni	50x15 cm	- reserveeritud
	4 reklaam		2tk	kuni	40x15 cm	- reserveeritud
	5 reklaam		1tk	kuni	40x15 cm	- reserveeritud
	6 reklaam		1tk	kuni	50x50 cm	- EAL















LISA 2   X  KARISTUSTE  KOONDTABEL


Karistuse põhjus
Stardi
Keeld
Rallilt 
Eemal
Damine
Karistus

Ajaline                        Rahaline

Osavõtumaks tasumata
*




Hilinemine tehnilisele ülevaatusele
*




Auto mittevastavus, dokumendid
kuni




Startidesse hilinemine üle 15 min.
*




LK tutvumiseeskirjade rikkumine 3. korda
*




Radariavastaja

**



Reklaamid autol

kuni



Meeskond

**



Legendi mittejärgimine

kuni



LE  kolmas rikkumine

**



Auto pukseerimine, vedu

kuni



Tõkestamine, ebasportlikkus

kuni



Hooldus, tankimine

kuni



Kiilasrehvid

**



Auto tehniline korrasolek

**



Ajakaart

**



KP kohtunikele mitteallumine

kuni



KP-de läbimisjärjekord

**



Hilinemine üle 15/30/60 min.

**



Lisakatsetel sõit

**



Peatumine finishi ja stop märkide vahel

**



Stardimärge ajakaardil

**



Kõrvaline abi LK-l

kuni



Rehvid

**



Hilinemine ralli starti kuni 10 min.


10 sek/min


Hilinemine AKP-sse


10 sek/min


Varemsaabumine AKP-sse


20 sek./min.
 

Valestart


+ 10 sek


1.LE  rikkumine


+ 20 sek


2.LE  rikkumine


+ 40 sek


Vigursõidu raja mittetäitmine


halvim aeg+10sek


Kiiruslikud lisakatsed


halvim aeg+10sek


Reklaami määruste rikkumine



1000.-EEK

LK tutvumiseeskirjade rikkumine 1. korda



1000.-EEK

LK tutvumiseeskirjade rikkumine 2. korda



2000.-EEK





