Eesti Rallikrossi Meistrivõistluste II etapp rallikrossis Valmieras 10.06.06

Võistlusjuhend on kinnitatud EAL-is: 67/RK


Juhend

1. Võistlus
Läti Meistrivõistluste III etapp autokrossis ja Eesti Meistrivõistluste II etapp rallikrossis. 
Võistluse korraldab Läti rallikrossi komitee, Eesti Autospordi Liidu Rallikrossi Komitee.
Võistlused peetakse Läti rahvuslike autokrossi reeglite järgi. Kehtivad Eesti Tehnilised tingimused. Kõik erisused lahendab kohapeal võistluste komissar, kooskõlastades võistluste peakohtuniku ja Eesti poole esindajaga. 
Komissar V.Irbens
Peakohtunik A.Liškovskis
Eesti poolne juht E.Eriste
Sekretariaat  V.Teearu
Tehniline kontroll H. Kalam

2. Koht ja aeg
Brengule autokompleks, Valmiera, Läti Vabariik
10. juuli 2006
Trassi pikkus 720m , laius 12-26m , kate- savine liiv

3. Ajakava
12.00-16.00 Dokumentide kontroll, osavõtjate registreerimine, tehniline kontroll, vabatreeningud, võistlejate koosolek, ametlikud ajasõidud.
16.15 Esimene võistlusstart
Täpsem ajakava sõltub võistlejate arvust ja ilmastikutingimusest. Sellest teatab võistluste peakohtunik võistlejate koosolekul ja infotahvlil. Tähtsam informatsioon võistluste vältel on eesti ja vene keeles.

4. Osavõtjad
Vastavalt EMV Üldjuhendile.

5. Vabatreeningud
Vabatreeningutele stardivad osavõtjad eraldi, intervalliga mille määrab kohtunik. Trassil tohib korraga viibida mitte rohkem kui kaheksa võistlusautot. Lõpetades vabatreeningu, esitab sõitja oma osavõtjakaardi kus fikseeritakse kontrollaeg.

6. Ametlikud treeningud
Ametlikele treeningutele stardivad võistlejad eraldi, intervalliga mille määrab kohtnunik, kuid mitte rohkem kui kuus võistlejat. Võistleja läbib kuni kolm ringi. Arvestatakse kolme ringi parimat aega.

7. Osavõtumaksud 
7.1. Osavõtumaksud kohapeal ja eelregistreerimisega (kuni 9.06.2006. a kell 17.00). 
7.1.1. ERK 2500: 1000 kr / 800 kr 
7.1.2. ERK Standard: 1000 kr / 800 kr 
7.1.3. Noored: 700 kr / 500 kr 
7.1.4. Division 1: 1000 kr / 800 kr 
Eelregistreerimine sooritada aadressil 
http://www.rally.ee/?a=a018&b=2730 

Osavõtutasud tasutakse võistluspäeval mandaadis

7. Võistlus
Stardipaigutuses mitte rohkem kui 12 võistlejat neljas reas: 3-3-3-3
Võistleja parima kontrollajaga, valib stardikoha, järgmise kontrollajaga võistleja valib järgmise stardikoha samas reas jne.
Kui keegi võistlejatest ei ilmu starti, siis tema koht jääb vabaks. Võistlused toimuvad Läti, 2006 a. autokrossi, reeglite järgi.
8. Võistluskord
Kui ühes võistlusklassis on 13-24 võistlejat, siis toimub kaks poolfinaali (igas 8 ringi) B-finaal 8 ringi ja A-finaal 10 ringi.
Kui ühes võistlusklassis on 2-12 võistlejat, siis toimub kaks kvalifikatsioonisõitu- 8 ringi ja A-finaal 10 ringi.

9. Poolfinaalid
Pärast treeningsõite koostatakse võistlejate stardinimekiri alates esimesest, kuni viimase kohani.
	Poolfinaal 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Poolfinaal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Osavõtjad kes saavutasid poolfinaalides kohad 1-4, kvalifitseeruvad A-finaali.
Osavõtjad kes saavutasid kohad 5-10, kvalifitseeruvad B-finaali. Võistlejad kes B-finaalis saavutasid kohad 1-4, kvalifitseeruvad A-finaali.

10. Kvalifikatsioonisõidud
Esimeses stardis paigutatakse sõitjad ametlike treeningaegade põhjal. Teises sõidus paigutatakse sõitjad esimese võistlussõidu aegade põhjal.
Esimeses võistlussõidus parima koha saavutanud võistleja, valib parima stardikoha teises võistlussõidus jne.
Võistleja saab punkte vastavalt kvalifikatsioonisõitudes saavutatud kohtadele:1-1;2-2;3-3jne. A-finaalis võib startida võistleja, kes on osalenud vähemalt ühes kvalifikatsioonisõidus. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistlejat, kes sai parema aja viimases kvalifikatsioonisõidus.

11. Autasustamine
Autasustatakse iga klassi kolme paremat võistlejat. 




Võistluste peakorraldaja: Olgerts Vermanis
ERK esimees :Hillar Kalam


