
SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2006 I etapp 
LAIMJALAS – RUHVE LAHEL 
26. veebruaril 2006 Saaremaa Laimjala v.  Ruhve k. 

 

KOHT, AJAKAVA  JA KORRALDAJA 
 
1. Võistlused toimuvad Laimjala vallas Ruhve külas 26. veebr.  2006. a.  
Suunavad viidad  Masa- Laimjala- Tumala teelt  
2 Võistluste ajakava 
 
10.00  -  11.00  võistlejate registreerimine (v.a tsiklid kuni 15.00) 
09.00 -   10.30 - rajaga tutvumine  
11.00.-   11.20   tehniline kontroll 
12.00             Võistluste algus ( tsiklite start orient 15.40) 
 
3 Võistluste korraldajad on Laimjala Jahiselts, Laimjala Vallavalitsus ja 
Saaremaa Valdade Spordiliit  
 
3.1 Juhtkond 

Võistluste juht        -   Vilmar Rei 
Sekretär               - Mae Nõu 
Peaajamõõtja       - Taimo Antsaar 
Tehnoülem           - Hillar Uustulnd 
 

VÕISTLUSKLASSID. TINGIMUSED 
 

4 TÄNAVAREHV 
4.1 2WD NOORED (kuni 16 aastased) 
4.2 2WD NAISED 
4.3 2WD TAGAVEDU 
4.4 2WD ESIVEDU 
4.5 4WD Tänavarehvid 
5 VABAKLASS 
5.1 2WD PIIGID 
5.2 4WD PIIGID 
6. Klassis tänavarehv lubatud kasutada ainult LE vastavaid naastrehve. 
7. Rehvide kontroll toimub enne starti. Rehvid peavad vastama nõuetele 
võistluse igal ajahetkel. 
8. Nõuded rehvidele: 
Rehvis mille läbimõõt on: 
kuni 13'' – 90 naastu 
kuni 15'' – 110 naastu 
üle 15'' – 130 naastu 
Kõvasulami läbimõõt max 2,5mm ja väljaulatuva osa pikkus max 2mm. 
Piikrehvid peavad vastama FIA/Rootsi MM tingimuste 
9. Autod peavad olema tehniliselt korras 
 
 
 



VÕISTLUSTE KORD 
 
10. Võisteldakse EAL VM määrustega, jäärajasõidu üldalustega ja antud 
juhendiga. 
11. Ringi pikkus kuni 1400m, raja laius 6-10m. Raja servad on tähistatud 
 Sõidusuund vastupäeva. 
12. Start ja finis antakse lipuga. Start paigalt töötava mootoriga. Finis lendav  
13. Valestardi eest trahv 5 sek. Rajatähise puude 5 sek. 
14. Raja lühendamine 10 sek, raja oluline lühendamine võrdub 
diskvalifitseerimisega 
15. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike 
märguandeid 
16. Starditakse intervalliga 10-20 sekundit, sõltuvalt konkreetsetest 
tingimustest. Korraga rajal 3  - 4autot. Sõidetakse 2 vooru.   
17. Ühes voorus sõidetakse 2-3 ringi, mis oleneb võistlustingimustest. 
18. Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu lõppemist. Kui 
auto, millel võistleja osaleb, on samal ajal rajal, siis pea võistleja seisma oma 
stardijärjekorras koos võistlusnumbriga. Sellisel juhul toimub autode 
vahetamine stardikoridoris. 
19. Kui startinud võistleja ei lõpeta 1.vooru sõitu, kuid soovib startida 
järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg +10s  
20. Proteste saab esitada 15 minutit peale sõitja finiseerimist kirjalikult 
võistluste peakohtunikule. 
21 Korraga võib autol nähtav olla ainult 1 stardinumber. 
22 Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku 
käitumise eest. 
 
TULEMUSED 
 
23. Summeeritakse etapil mõlemas voorus sõidetud ajad,. KV paremusjärjestuse 

määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad vähemalt KV kahelt etapilt, KV 

loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 2 etappi.  

Igal etapil antakse KV punkte 15 võistlejale arvestusklassis. 18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-

5-4-3-2-1. Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite 

(teisi, kolmandaid jne kohti). Lõpliku kohtade jagunemise määrab parem tulemus 

viimaselt toimunud etapilt, seejärel eelviimaselt jne. 
24. Ajavõtt 1/10 sekundilise täpsusega 
25. Võrdse tulemuse korral saab eelistuse teises voorus parema tulemuse 
saavutanud võistleja või korraldatakse lisasõit. 
26. Igas masinaklassis autasustatakse 3 paremat auhindade ja medalitega. Kui 
mõnes klassis on alla 4 võistleja võib korraldaja autasustada vaid esikohta.  
 
DOKUMENDID JA VARUSTUS 
 
27. Mandaadis märkida eraldi kui mitu võistlejat sõidavad ühe autoga  
28. Autod peavad vastama LE tingimustele ( v.a vabaklass)  
29. Noortel( alla 16) osavõtt ainult vanema vastutusel ja autoomaniku 
nõusolekul 
30. Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.   
31. Registreerimine algab käesoleva juhendi avaldamise momendist ja kestab 



kuni 25.märtsini kella 18.00-ni  vilmari@hot.ee 
Juhend internetis aadressil www.laimjala.ee 
 
OSAVÕTUMAKS 
 
Osavõtumaks kõigis klassides:    60.- EEK 
     
AUTASUSTAMINE 
 
32. Igas masinaklassis autasustatakse 3 paremat diplomi, auhinna ja 
medalitega. Klassi võitjat autasustatakse lisaks karikaga. Kui mõnes klassis on 
alla 4 võistleja võib korraldaja autasustada vaid esikohta. Autasustamine 
toimub peale võistlust kohapeal 
 
VASTUTUS 
 
Võistlustest osavõtt omal vastutusel.  
Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei 
kanna. 
Kõik võistlusjuhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja koos 
kohtunikega kohapeal. 

 
NB!  Ilmastikuolude muutumise korral viimane info võistluste toimumise kohta 
laupäeval 25.02 alates kell. 14.00 tel. 50 38 029 
Võistluste tulemused www.laimjala.ee 
INFO: 
 
Vilmar Rei  50 38 029 
Taimo Antsaar 56 716040 

 


