PISTON RACING EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE I ETAPP
PISTON RACING EESTI KARIKAVÕISTLUSE I ETAPP
15. Juuli 2017, Harku järv, Tallinn, Eesti
VÕISTLUSJUHEND
Korraldaja
Vihur Jetsport,
e-mail: henry.kiisa@gmail.com
Phone: +37256985066

Peakohtunik:
Zürii esimees:
Tehniline kontroll:
Rajameister:

Urmas Tahk
Henry Kiisa
Urmas Ait
Henry Kiisa

Võistluse aeg ja asukoht
15. juuli 2017, Harku järv, Tallinn, Eesti
Aadress: Sõudebaasi tee 23, Tallinn
GPS: N 59.41781, E 24.623571

Reeglid: Eesti Veemoto Liit ja
Reeglid ja möörused leiad siit:
http://aquabike.ee/seadused/maarused/
Registreerimine, osavõtutasud
Võistlusele saab registreerida siit: http://aquabike.ee/voistlused/registreerimine/
On-line eelregistreerimine (kuni 13. juuli 2017 17.00) 50 €

Kohapeal registreerides 60 €
Lisaklass + 50%
Hilinejad + 100%
Osavõtutasu tuleb tasuda võistluspaigas registreerimise ajal.
SKI juunior GP3 klassi osavõtutasudega toetab:

Osavõtutasu sisaldab: Õigust võistelda ja kolmanda osapoole kindlustust.
Võistlusklassid rajasõidus:
Eesti meistrivõistluste klassid:
SKI klassid
SKI GP1
SKI GP2
SKI GP3
Ladies GP1
Junior GP3
Eesti Karikavõistluse klassid:
Runabout GP3
SKI Beginner GP1

Runabout klassid:
Runabout GP1
Runabout GP2
Runabout GP4

Runabout Beginner GP2
SKI Veteran GP1

Kindlustus: Kõik võistlejad peavad esitama registreerimisel kehtiva õnnetusjuhtumi
kindlustuse.Juhul kui litsents sisaldab kindlustust tuleb esitada eestikeelne või
ingliskeelne sertifikaat või poliis.
Litsentsid: Litsentsid on kohustuslikud kõigile võistlejaile kõigil võistlusaladel.
Kohapeal on võimalik taotelda ühekordset võistluslitsentsi hinnaga 50 €
Ühekordne võistluslitsents sisaldab kindlustust.
Rajasõitude korraldus: Maksimaalne võistlejate arv stardis on 16.
Ohutus/vastutus: Kaitsekiiver,seljakaitse ja päästevest on rajasõidus kohustuslikud.
Runabout klassis on lisaks kohustuslikud säärekaitsmed. Shortsides sõitmine on
keelatud. Võistlejad osalevad EVL võistlustel omal vastutusel, v.a. juhtudel, mis on
reguleeritud EVL-i ja kindlustusseltsi If P&C Insurance AS vahelise lepinguga.
Kindlustustingimustega on võimalik tutvuda kohapeal või saates päringu:
info@aquabike.ee .
Võistlejate vastutus: Iga võistleja on vastutav, aga mitte lõputult järgmiste asjade
eest: oma võistlus jeti ja võistlusnumbri eest. Kõigi oma meeskonna liikmete eest.
Jälgima ametlikke teadaandeid ja infotahvlile pandud ametlikku informatsiooni.
Pöörama tähelepanukohtunike ja ametnike märguannetele ja korraldustele.
Poi lõhkumine: Poi lõhkumise ees on trahv 500 €. Trahv tuleb tasuda võistluse jooksul.

Auhinnad ja autasustamine: Autasustamise tseremoonia leiab aset võistluspaigas peale
tehnilist kontrolli. Kohad 1-3 saavad karikad. Auhinnad antakse üle ainult sportlastele endile
ja autasustamisel peab sportlane kandma võistlusvormi.

Protestid: Proteste saab esitada võistluse sekretariaati vastavalt U.I.M.-i reeglile 403.
Protestitasu on 80 € ja tuleb tasuda sularahas protesti sisseandmisel. Tehnilise protesti
esitamisel on protestitasu 200 €, mis on määratud EVL-i määrusega.

Keskonna reostuse kaitse: Kõik bensiinimootoritel võistlejad peavad tagama, et
nende kütus ega määrdeõlid ei satuks vette, ega maapinnale, mootorialused
saastematid on kohustuslikud! Keskkonna ja territooriumi reostamise trahvi
kaasnemisel tasub trahvi süüdlane.
Bokside ala: On keelatud grillimine ja toidu valmistamine lahtisel tulel boksialal. Kõik
sportlased ja meeskonna liikmed peavad kandma viisakaid rõivaid. Stardis on abilistel
kohustuslikud kinnised jalanõud. Iga meeskond saab 4 x 6 m. ala telgi paigaldamiseks.
Boksialal alkoholi tarvitamine ja suitsetamine on keelatud.

Telkimisala: Võistlejad ja külalised saavad kasutada telkimisala matkaautode ja treilerite
jaoks boksiala kõrval. Telkimise alal on olemas elekter ja lähedal on wc ja dushiruumid.
Telkimisala kasutamine on tasuta.

Võistlejatel võistlejate koosolekul osalemine on kohustuslik!!!!
Võistlejate koosolekule hilinejatele võib peakohtunik määrata trahvi 100 €.
Trahv tuleb tasuda ennem startide algust.

Ajakava
Laupäev 15.07.2017
08.30 ‐ 09.30 Registreerimine, tehniline kontroll
09.45 Võistlejate koosolek
10.30‐12.30 Treeningud/ajasõidud
13.00‐15.00 Voor I
15.00‐15.30 Lõuna
15.30‐17.30 Voor II
Autasustamine

