Autoorienteerumise Talvekarika 2. etapp 24.02.2018
Valikorienteerumine - Eesti 100
Võistlusjuhend
AEG: 24.02.2018, kell 10.00 – 16.00 Läänemaa
AJAKAVA:

10:00-10:40

Kohapealne registreerimine

10:40-10:55

Koosolek

11:00

Esimese auto start

15:00

Esimese auto finish

16:00

Autasustamine

START ja FINISH: Selguvad hiljemalt 16.02
VÕISTLUSE TÜÜP: Valikorienteerumine.
VAJALIK VARUSTUS: Kirjutusvahend ja vähemalt 4.0 versiooniga android telefon punktide fikseerimiseks.
VÕISTKONNA SUURUS: 1-5 liiget.
STARDIKORD: Ühisstart
KONTROLLAEG: 200 minutit. Millest 100 minutit on nominaalaeg ja 100 minutit lisaaeg, millest iga kahe minuti
tagant läheb maha 1 punkt. Kogu lisaaja kasutamine -50 punkti. Kontrollaja ületanud võistkond ei saa tulemust kirja.
STARDIMAKS: Võistluse osalustasu on 10 eurot iga tiimi liikme kohta kuni 16.02. Hiljem ja kohapeal on osalustasuks
15 eurot tiimi liikme kohta. Lapsed alla 18 aasta seiklevad tasuta. Osalustasu saab tasuda kohapeal sularahas või
ülekandega Seiklusministeerium OÜ arvele Swedbank: EE382200221051575334
REGISTREERIMINE: Registreerimine on avatud lehel: www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas2402
VÕISTLUSREEGLID:
1.

Võistlusel võib osaleda iga sõiduk, millel on kehtiv ÜV ja kindlustus. Juhil peab olema kehtiv juhiluba.

2.

Võistlusele pääseb kuni 50 ekipaaži. Võisteldakse kahes võistlusklassis:
a) Youngtimer – Auto aastast 1996 või vanem. b) Vaba – Autole puuduvad piirangud.

3.

Võistlusel osalejad kinnitavad oma allkirjaga enne starti, et vastutavad ise oma tervise eest ja on kõikidest
ohtudest teadlikud.

4.

Võistlustrass kulgeb Läänemaa avalikel teedel. Trassi pikkus on kuni 140 km.

5.

Võistluse kirjeldus:
a.

Võistluse stardis saavad osalejad võistlusmaterjalid, mis koosnevad kaardist ja legendist.

b.

Igal võistkonnal PEAB olema vähemalt 4.0 versiooniga android süsteemiga nutitelefon, millega toimub
punktide fikseerimine.

c.

Võistluse maksimaalne punktiskoor on 300 punkti. Punktide väärtus on 3 punkti, 5 punkti ja 7 punkti.

d.

Punktid on märgitud kaardile punaste ringidega ja punkt asub punktiringi keskel täpiga näidatud kohas.

e.

Igast punktist peab otsima vastust legendilehel esitatud küsimusele. Igale küsimusele on ka kolm
vastusevarianti, millest 1 peaks olema kindlasti õige.

f.
6.

Võrdsete punktidega korral määrab paremusjärjestuse kiirem aeg.

Liikluseeskirjade järgimine on kohustuslik! Liikleme vaid selleks ettenähtud teedel. Teede kõrval ja
haljasaladel on autoga liikumine keelatud. Iga tuvastatud rikkumine võtab meeskonnalt maha 5 punkti.

Punkti saabudes ja punktist lahkudes käitu mõistlikult ja ära anna „ketsi“. Mõtle, kas sa tahaksid, et sinu
maja ees keegi muru tagurpidi keerab?
7.

Võistlusel kehtib maksimaalne kiirusepiirang 90 km/h maanteel ja 50 km/h linnas. Iga fikseeritud kiiruse
ületamine võtab meeskonnalt maha 5 punkti.

8.

Võistlusel rohkem kui 1 korra kiirust ületanud võistkond saab hoiatava „kollase kaardi“. Juba kehtiva kollase
kaardi omanik saab rohkem kui 1 kiiruse rikkumise eest enda kontole järgmiseks võistluseks -50 punkti.

9.

Palun kõikidel võistkondadel tulla kohale õigeaegselt ja vähemalt kella 10:20-ks.

10. Tulemused avalikustame kohe peale võistlust ja karikaga autasustatakse kolme paremat meeskonda.
11. KORRALDAJA: Seiklusministeerium OÜ. Infot võistluse kohta saab: e-mail: Joonas@seiklusministeerium.ee
või telefonil 5226895(Joonas).

