MK RANNA SPEEDWAY
2014 NOORTE SPEEDWAY KARIKAVÕISTLUSED
ÜLDJUHEND
1. ÜLDOSA
Noorte SPEEDWAY karikavõistluste eesmärgiks on populariseerida SPEEDWAY-d kui
motospordiala ning tekitada huvi noortes Speedway vastu. 2013 aastal korraldatud
treeningvõistlustel osales Speedway klassis kokku 10 võistlejat Eestist ja Soomest. Ka käesoleval
aastal on avaldanud mitmed noored Soome võistlejad soovi osaleda Eestis korraldatavatel
võistlustel.
2. VÕISTLUSTINGIMUSED
Klubisiseste võistluste ja treeningute juhendid kinnitab klubi juhtkond ja neid võib avaldada
korraldaja kodulehel. EMF kodulehel saab avaldada teate vastava ürituse toimumise kohta.
Võistluse korraldaja on kohustatud eksponeerima kinnitatud võistlusjuhendit võistluspaigas.
Võistluse direktoril lasub täielik vastutus võistluse ettevalmistamise eest.
Karikavõistluste arvestust peetakse masinaklassis SPEEDWAY 85cc.
Masinaklassid:
1. Speedway 85cc - kaks takti kuni 85cc ja neli takti kuni 125cc;
Koos SPEEDWAY karikavõistlustega võidakse korraldada näidis võistlusi krossimootorratastele
vastavalt alljärgnevatele masinaklassidele:
2. Kross 50cc - kaks takti kuni 51cc ja neli takti kuni 70cc;
3. Kross 65cc - kaks takti 52cc kuni 65cc ja neli takti 52cc kuni 90cc;
Täpsem info osavõistlluste juhendites.
Mootorrattad:
Suretuslüliti kasutamine on kohustuslik kõikidele masinaklassidele. Speedway 85cc klassis
suretuslüliti peab aktiveeruma juhul kui juht mootorrattalt lahkub või eemaldub. Teistel
masinaklassidel vastavalt osavõistluse juhendile.
Võistlejad:
Kõikidel võistlejatel on kohustus esitada lapsevanema kirjalik nõusolek, mis vabastab õnnetuse
korral võistluse korraldaja vastutusest. Nõusolek allkirjastatakse võistluspaigas võistluse
sekretariaadis. Kõigil võistlejatel soovituslik omada õnnetusjuhtumi kindlustust (Kõrge riskiga
spordialadega tegelemise lisakaitsega).
3. VÕISTLUSTE JUHTIMINE JA AMETLIKUD ISIKUD
Võistluse direktor / Clerk of the Course /
Võistluse direktor vastutab võistlusraja ja vajaliku infrastruktuuri õigeaegse korrasoleku, vajalike
teenistuste kompetentse ja koordineeritud tegevuse ning võistluse ladusa kulgemise eest.
Võistluse direktor peab täitma peakohtunikult saadud suuniseid võistluste kestel.
Peakohtunik / Referee /
Võistlust juhib peakohtunik, kes vastutab kõigi kehtivate määruste ja normdokumentide, sh.
käesoleva üldjuhendi ja võistluste erijuhendi, nõuete kõrvalekaldumatu täitmise eest.
Peakohtunikule kuulub kõrgeim täidesaatev võim kogu võistluse jooksul. Peakohtunik ei vastuta
võistluse organiseerimise eest.

Peasekretär
Allub võistluse peakohtunikule. Tagab sekretariaadi tööks vajalike dokumentide ja vahendite
olemaolu. Tagab esialgsete võistlustulemuste avaldamise. Vormistab võistlusprotokollid. Edastab
võistluse tulemused korraldaja poolt antud adressaatidele. Tagab ajamõõtmiseks vjalike vahendite
olemasolu ja korrasoleku.
Start-finiši vanem
Kontrollib stardiseadeldise korrasolekut (stardiseadeldise mittekorrektse töötamise korral
informeerib sellest koheselt peakohtunikku). Kontrollib võistlejate asetust stardi joonel. Annab
märku peakohtunikule valmisolekust stardiks. Annab võistlejatele märku viimasest ringist ning
finišist. Samuti annab diskvalifitseeritud võistlejale märku vastavat värvi kettada ning musta lipuga.
Lipu kohtunikud
Dubleerivad peakohtuniku antud märguannet punase lipuga võistluss- ja treeningsõidu
katkestamise korral. Sõitude vaheaegadel võivad abistada rajahooldusmeeskonda.
4. OSAVÕISTLUSTE AJAKAVA
Võisltuste ajakava vastavalt osavõistluse erijuhendile.
5. VÕISTLUSTE FORMAAT
Karikavõistluste arvestusse lähevad kõik osavõistlused. Karikavõistluste arvestust peetakse
masinaklassis SPEEDWAY 85cc.
Osavõistlused viiakse läbi tabelisüsteemis.
Tabelisüsteemi kasutamise korral omistatakse igas võistlussõidus, sõltumata klassist ja
kategooriast, vastavalt saavutatud kohtadele punkte järgmiselt: 1. – 3 punkti, 2. – 2 punkti, 3. – 1
punkt ja 4. – 0 punkti. Punktide võrdsuse korral pärast nende summeerimist kasutatakse
paremusjärjestuse määramiseks FIM trekisõidu võistlusmääruste / FIM Track Racing Appendices /
art. 070.11.3 toodud metoodikat.
Osavõistluse paremusjärjestuse selgitamiseks sõidetakse tabelisõitude 8 parema osavõtul kaks
poolfinaali. Kummagi poolfinaali kaks paremat kohtuvad finaalis, kus selguvad kohad esimesest
kuni neljandani. Ülejäänud poolfinaalides osalejate vahel jagunevad vastavalt kogutud punktidele
kohad viiendast kuni kaheksandani. Osavõistluse ülejäänud kohad jagunevad vastavalt
tabelisõitudes kogutud punktidele. Juhul kui osalejaid on kuni kaheksa, ei sõideta poolfinaale.
Sellisel juhul kohtuvad tabelisõitude 4 paremat finaalis. Osavõistlustel saavutatud kohad annavad
tiitlivõistluste koondarvestuses punkte järgmiselt:
Koht Punkte
1.
25
2.
20
3.
18
4.
16

Koht Punkte
5.
14
6.
13
7.
12
8.
11

Koht Punkte
9.
10
10.
9
11.
8
12.
7

Koht Punkte
13.
6
14.
5
15.
4
16.
3

Karikavõistluste kokkuvõttes lähevad arvesse kõigi osavõistluste tulemused. Lõplik
paremusjärjestus selgitatakse kõigil osavõistlustel kogutud kohapunktide summeerimise teel.
Osavõistluste kolme paremat autasustatakse karikatega, ülejäänud osalejaid diplomitega.
6. PROTESTID
Võimalikud protestid esitatakse kirjalikult koos kautsjoniga summas EUR 100.-. Protestid esitatakse
viivitamatult pärast protesti põhjusest teada saamisest või 15 minuti jooksul alates
võistlustulemuste avaldamisest. Kõik protestid esitatakse peakohtunikule võistluste direktori
vahendusel. Protesti õigustatuse korral kautsjon tagastatakse.
7. EELREGISTREERIMINE

Võistlustele eelregistreerimine on kohustuslik. Eelregistreerimine lõpeb hiljemalt 7 päeva enne
osavõisltust. Eelregistreerimiseta võitslema ei pääse. Registreerida saab: e-posti teel võistluste
sekretariaadis.
2014 NOORTE SPEEDWAY KARIKAVÕISTLUSTE üldjuhend, osavõisltuste juhendid ja tulemused
ning jooksev punktiarvestus avaldatakse Ranna Speedway Facebooki lehel
www.facebook.com/rannaspeedway.
2014 NOORTE SPEEDWAY KARIKAVÕISTLUSTE kontaktid:
Jaak Soolep: 5035188; js@speedway.ee;
Rait Roostfeldt: 56699013, rait@roostfeldt.ee;
Kristy Roostfeldt: 5297202, kristy@roostfeldt.ee ;

