Suurimad erinevused seni kasutusel olnud reeglite ja U.I.M.-i
reeglite vahel.
Välja on toodud punktid U.I.M.-i reeglites, millega soovitame tutvuda.
300.01 Võistleja vastutab oma sõiduki ja meeskonna liikmete eest, hoidma
ennast kursis toimuvaga ning infoga toimuvast, jälgima kohtunike juhiseid.
302.01 Veteranide vanus on 40+ ja Enduuros 45+
304.04 Punane lipp – võistleja kes põhjustas võidakse võistluselt eemaldada.
305.01 Võistlejad peavad olemas stardiks valmis 30 min enne starti. Kui
viimase ringi lipp väljas peavad olema järgmised võistlejad stardijoonel, edasi
on hilinejad.
305.02 Stardi protseduur „2“ – Käivitame, saab starti peatada käe tõstmisega.
„1“ – Starti peatada ei saa ja start läheb 0-3 sekundi pärast.
Stardisirge keskel (50%) on eraldus poi kuhu maani tuleb jälgida oma sõidu
trajektoori. Hoidjatel peavad olema kindad ja kinnised jalanõud.
305.05 – Poodiumil 3 esimest koos täis varustusega.
308.01. Blokeerimine, ohtlik sõit , üks ring maha või diskvalifitseerimine s.h.
mustast poist tulija.
308.02 Võistlusrajal vastassuunas liikumine on keelatud, karistatakse
võistluselt eemaldamisega.
308.05 Kukkunud võistleja peab tõstma käe(d), et temaga on kõik korras ja
veekohtunik saab tal haarata käest ja viia võistlussõidukini.
312.01.02 Karistused sõidus:
Poiviga – Must poi
Raja lõikamine – 2 ringi maha ja kollane kaart.
Ebasportlik/ohtlik sõit, lippude ja muude kohtunike märkuste eiramine – 1 ring
maha ja kollane kaart või eemaldamine võistlusest.

312.02.01 Võistlustelt eemaldamine: ei osalenud koosolekul, vale
võistlusnumber, ei kasuta võistlusvesti, sõiduk ei läbinud tehnilist kontrolli,
kasutas vale rada, sõitis rajal vastassuunas.
320.03 Võistleja peab läbima treeningul vähemalt 3 ringi, et kvalifitseerida
võistlusele.
320.05 Kes starti hilineb valib viimasena stardikoha.
403.01 Protesti esitab võistleja, kollektiivseid proteste ei arvestata. Peab
olema toodud konkreetne põhjus mida protestitakse. Protest täidetakse
vastavalt vormile (punktis 408) ja viiakse sekretariaati kuhu märgitakse protesti
saabumise kellaaeg. Protesti maks 80 euri tasutakse protesti esitamisel.
500 - Tehnilised tingimused.
507 – Varustus: Kiiver aasadega (kiirkinnitused ei ole lubatud), Racing vest
vähemalt 2 kinnitusega, jalanõud, seljakaitse, runaboudis säärekaitsmed.
Nende puudumisel starti ei lubata.

