SUPERKROSSI  KV  VII ETAPP  RINGRAJASÕIDUS
PROVINSITRANSPORT  KARIKATELE
26. juunil  2005.a. Pärnu ringrajal

JUHEND

I Ajakava: pühapäeval 26. juunil Pärnu ringrajal
                  
9.00-  10.00     registreerimine
10.30    tehniline kontroll
	11.30   treeningsõidud

	.00             eel- ja finaalsõidud

16  .00             autasustamine

II Korraldaja:  MTÜ  Erki Sport  Pilliroo 13 Pärnu tel.  44 64503  5154591
                                                                                                                                     5287454

III Rada:  Pärnu ringrada –väikesel ringil raja pikkus 1100 m

IV Võistluste ametnikud:  
                    Võistluste juht     Erko  Eriste
                    Ohutusülem          Enno Jürviste
                    Tehniline kontroll Avo Kristov
                    Pressi esindaja       Villu Teearu
                    Reporter                Joel Kukk
                    Võistluste direktor Eiki Eriste

V Võistlusklassid:
                        Sõiduautod – 2 WD noored kuni 1600cm3
                                                                     esisild  kuni 2500cm3
                                                         tagasild kuni 2500cm3
                                                         vabaklass
Autod peavad vastama Standardklassi tehnilistele tingimustele, va. Vabaklass
Kasutada võib sõiduautode tänavasõidurehve, mis vastavad Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses  "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded", Grupp 5, Rattad (rehvid ja veljed), määratud tingimustele.

Võistlusnumbrid organisaatorilt.

VI Osavõtjad, osavõtumaksud:
Võistlejad peavad esitama mandaadis:
allkirjastatud osavõtuavalduse
EAL-i   sõitjalitsentsi
registreerijalitsentsi 
võistlusauto Tehnilise Kaardi.

Osavõtumaks  300 EEK  
Noored tasuta.

VII Võistluste käik:
Võistlused peetakse vastavalt Kiirusalade Võistlusmäärustikule.Ajasõidus 1 ring kummisoojenduseks ja  1 ring aja  peale.Aegade alusel määratakse stardijärjekord I sõitu . Teise sõidu stardijärjekord  vastavalt I sõidu finišiprotokollile, pööratud järjestuses (handycap-viimane stardib esimesena). I koht sõidus annab 1 punkti, II  koht  2 punkti jne. Punktide võrdsuse korral on määravaks  parim koht II sõidus.
Sõitude pikkus on 10 ringi.
	Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat, võistlussõitu pääseb ajasõidu parim.
	Üks võistleja võib võistelda kahes klassis (põhiklass+vabaklass) ühe autoga.
	Stardisignaaliks on foori kustuvad tuled.
	Eelsõidus on rajal 4 autot , superfinaalsõidus stardijärjestus malekorras.
	Kõikidele võistlejatele treeningsõit kohustuslik- min. 3 ringi.
	Kõikide klasside kolmele parimale superfinaal superkarikale.


VIII Kinnine parkla, protestid.
Kinnine parkla II sõidu lõpetanutele kohe peale finishit, välja arvatud võistlejad, kes 
lähevad superfinaalsõitu. Autod vabastatakse parklast peale autasustamist Protesti aeg 15 min peale eeltulemuste avaldamist teadetetahvlil. Protesti kautsion 500 EEK, auto lahtivõtmisel 3000 EEK.

IX Tulemused.
Iga masinaklassi võitja saab punkte järgmiselt: I koht 15, II koht 12, III koht 10,
IV-9, V-8, VI-7, VII-6, VIII-5, IX-4, X-3, XI-2 ja XII-1. Kui võistlejaid on 5 või vähem, siis punktisumma ½. Iga masinaklassi eelsõidu võitja saab 1 lisapunkti.

X Autasustamine.
Iga masinaklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
Eriauhinnad

XI  Kindlustus, vasutus.
Võistlustest osavõtt omal vasutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ja EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

NB!  Ostja olemasolul on võistleja kohustatud auto müüma 20000 EEK eest, kui antud autole on mitu ostjat, müüakse auto enampakkumisel, mille kasum jääb
organisaatorile. Oksjonikohustusest on vabastatud Vabaklassi autod.

Auto esiklaasil    SUPERKROSS ,  Erki Sport, esikapotil  rally. ee  ja võistlusnumber on kohustuslikud.
 

