

2005 JAANIMÄE KARIKAVÕISTLUSED NOORTE RALLISPRINDIS	        EAL REG  79/RS 
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Laupäev 18.06.2005 Jaanimäe
Võistlusjuhend 

1.	VÕISTLUSTE KOHT, AEG, AJAKAVA

1.2. Võistluste ajakava:
09.00-11.00 - registreerimine, dokumentide kontroll 
09.00-11.00 - autode tehniline kontroll 
09.00-11.00 - võistlusrajaga tutvumine 
11.30 - võistlusrajaga tutvumine autodega ühises kolonnis 
12.00 - esimese võistlussõidu start 
17.00 - autasustamine (orienteeruvalt)

Võistluste täpne ajakava,võistlusraja skeem, stardijärjekord ja info võistluste teadetetahvlil kohtunike bussi juures.

2. KORRALDAJA, RADA
 
2.1. Võistlused korraldab JAANIMÄE RT
Võistluste direktor KAIDO AUS (5101726)
Võistluste juht:) KAIDO KELEMENT (5069098)
Tehniline komitee RIHO KLESMENT ()
Peaajamõõtja: TOOMAS SEPP (55569869)
2.2  Jaanimäe Ring

3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

3.1 J16 
3.2 J18 
3.3 V18 vabaklass 
3.4 ZAZ (autod peavad vastama ZAZ tehn. tingimustele).
3.5 Noorvõistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab kehtivat EAL litsentsi või võistlejakaarti.


Nõuded rehvidele:

Rehvid vabad


4. OSAVÕTJAD

4.1	Arvestusklassides 3.1 ja 3.2 osavõtjad peavad registreerimisel esitama kehtiva võistlejakaardi, võistlusauto tehnilise passi, kehtiva liikluskindlustuse poliisi ja sõiduki kasutusõigust tõendav dokument (vajadusel) ja osavõtuavalduse.
4.2	ZAZ tüüpi autodel osalejad peavad esitama kehtiva võistlejakaardi ja osavõtuavalduse.
4.3	V18 klassis osavõtjad peavad registreerimisel esitama kehtiva võistlejalitsentsi, registreerija litsentsi, võistlusauto tehnilise kaardi ja osavõtuavalduse.
4.4	Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

Võistlejakaarti on võimalik osta kohapeal (sisaldab kindlustust, kehtib 2005.a. lõpuni,hind 300 EEK

5. VÕISTLUSTE KÄIK

5.1 Hilinenud võistlejaid starti ei lubata .
5.2 Valestardi eest on karistus 10 s.
5.3 Kui võistleja ei stardi 20 s jooksul loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.
5.4 Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus saadakse kahe parema võistlussõidu aegade summerimise teel.
5.5 Kõik tulemused vastavalt finishiprotokollidele.

6. PROTESTID

6.1. Protestiaeg 15 min peale esialgsete tulemuste avaldamist. Protesti kautsjon 1000 EEK.

7. OSAVÕTUMAKSUD

J16; J18	250 EEK 
V18		300 EEK

Kahes klassis võistlejail tuleb tasuda mõlema klassi osavõtumaks.
Osavõtumaksude tasumine toimub sularahas võistluste mandaadis.

8. AUTASUSTAMINE

8.1. Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
8.2. Korraldaja ja sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

9. VASTUTUS

Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

