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27.veebruaril 2005.a. Harjumaal Jaanimäel

 

J U H E N D

1. Programm 
1. 21. veebruaril avaldatakse võistlusejuhend 
2. 27. veebruaril:

9.30-11.00 Mandaat
11.30 Võistlejate koosolek

2. Võistlusklassid 
1. noored 
2. naised 
3. moskvich 
4. esivedu 
5. tagavedu 
6. vabaklass 

Ühe autoga võib ühes võistlusklassis võistelda kuni 3 võistlejat. Noored tohivad võistelda noorte klassis ainult 2WD autoga.
Võistlejatel on lubatud võistelda mitmes eri võistlusklassis kui auto teh. tingimused vastavad antud klassile. Vabaklassis võivad
noored võistelda ka 4WD autoga. 

3. Korraldaja 
1. Võistluse korraldaja on Jüri Roost 56625988. Võistluse juht Jüri Roost. 
2. Ajamõõtja Argo Vessmann 

4. Võistluse kirjeldus 
1. Võistlustrassi pikkus on 1500m 
2. Treeningsõite ei toimu 
3. Stardijärjekord määratakse kohapeal sõltuvalt osavõtjate arvust võistlusklassides 
4. Sõidetakse 3 vooru, millest 2 parema tulemuse summa määrab paremusjärjestuse.Stardijärjekorda voorude vahel ei

pöörata. 
5. Võrdse aja korral eelistatakse võistlejat kelle on parem aeg I voorust, siis II voorust, või varem startinu 

5. Võistlusautod, tehnonõuded varustus 
1. Võistlusautod peavad vastama EAL Tehnikakomitees 01.02.2004 kinnitatud Rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele

tingimustele. 
2. Vabaklassis võib võistelda autoga mis omab EAL tehnilist kaarti ja vastab EAL tehnilistele tingimustele. 
3. Rehvid on vabad.

Naastrehvide kasutamise korral on lubatud sõltumata võistlusklassist kasutada AINULT tänavasõidu rehve (piigipõhja
naastutamine tänavanaastudega ei ole lubatud). Tänavarehv peab vastama EAL-is kinnitatud tingimustele:

naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui: 
• rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 13" - 90; 
• rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 14" ja 15" - 110; 
• rehvis, mille velje läbimõõt on kuni enam kui 15" - 130; 
• rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 17" ja enam - 150; kõvasulami läbimõõt on max 2,5mm

väljaulatuva osa pikkus on max 2mm 
4. Autodel on keelatud igasugused usulised, rassistlikud ja poliitilised loosungid. 
5. Kohustuslik on (E) tähistusega auto- või motokiiver 

6. Mandaadis esitatavad dokumendid 
1. EAL litsents või võistlejakaart (võimalik osta kohapeal, kehtib 2005 aasta lpuni. Hind 300 EEK ) 
2. Sõiduki registreerimis tunnistus kehtiva tehnoülevaatuse märkega. 
3. Sõiduki kasutusõigust tõendav dokument (vajadusel) 
4. Sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse poliis 

7. Registreerimine ja osavõtumaks 
1. Võistlusele saab registreerida ainult 27. veebruar Jaanimäel 9.30-11.00 
2. Osavõtutasu noortel 200 EEK

Noortel vabaklassis ja kõigil teistel võistlusklassidel 300 EEK 
3. Võistlusele registreeritakse kuni 100 võistlejat 

8. Muu 
1. Protestimaks 1000 EEK 15 min jooksul pärast tulemuste avaldamist. 
2. Võistluse koduleht asub aadressil www.raudroos.ee/talvekarikas. 
3. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab võistluse juht. 

NB! Võistluse toimumise, ärajäämise või üleviimise kohta antakse teada reedel 25. veebruaril kell 14.00 www.raudroos.ee/talvesprint 


