Juhend
Aeg: Pühapäev 19.03.2017
Koht: Kiviõli Seikluskeskus, Ida-Virumaa
GPS koordinaadid: 59°21'58.9"N 26°57'11.4"E
Korraldaja: Kõlari Safarikeskus
Võistlusmäärused: EMF Sprint
Rajameistrid: Palle Kõlar & Kaur Tiisler
Peakohtunik: Palle Kõlar / Litsents EST
Ajavõtt: Asper Leppik (55 22 736)
Meditsiin: Martin Mand (51 935 434)
Osavõtumaks: 40€ eelregistreerimisega. „FÄNNID“ võistlusklassil eelregistreerimisega 30€. Kohapeal
registreerijad +10€.
Litsentsid: Pole kohustuslik (korraldaja tagab kolmanda osapoole kindlustuse)
Ohutus/vastutus: Üritus toimub osavõtjate omal vastutusel. Korraldaja ei vastuta võistlejate
võimalike vigastuste eest. Kohustuslik turvavarustus: Kiiver, kaitseprillid, seljakaitse, tugevad kõrge
säärega saapad. Turvavarustuse kandmine on kohustuslik kõigi võistlus- ja treeningsõitude ajal.
Soovitatav turvavarustus: Lõua-, põlve-, küünarnuki- ja õlakaitsmed, kaelakaitse.
Korraldus: Sõitude korraldust ja stardiprotseduuri tutvustatakse võistlejate koosolekul.
Kõigil mootorkelkudel peab olema toimiv turvalüliti ehk süütevoolu katkesti, mis peab olema sõitja
külge kinnitatud. Turvalüliti toimimist kontrollitakse ennem starte!

Võistlusklassid:
OPEN - võistlejad, kes on osalenud kelguvõistlustel open klassis.
HOBBY - võistlejad, kes ei ole oslenud kelguvõistlutsel open klassis.
BEGINNER - võistlejad, kes ei ole võistelnud OPEN ja HOBBY klassis
NAISED
VETERAN - 40+ eluaastat.
FÄNNID – korraldajapoolne lisaklass. Oodatud on võistlema kõik võistlejad, kes ei ole varem MITTE
ÜHELGI kelguvõistlusel osalenud. Eelmisel hooajal “fännide” klassis võistelnud võistlejad võivad
samas klassis osaleda vaid juhul, kui ei mahtunud 2016 hooajal toimunud üritustel esikolmikusse.
NB! Korraldaja jätab õiguse oma äranägemise järgi vajadusel Beginner klassi registreerinud kiiremaid
sõitjaid üle tõsta Hobby klassi.
RADA: raja pikkus kuni 1,6 km (oleneb lume- ja jääoludest)
SõIDUAEG: sprindi sõiduvoorude arv sõltub lumeoludest, kuid jääb vahemikku 3 kuni 8.
START: stardijärjekord otsustatakse võistlejate koosolekul. Startimine toimub ükshaaval 30sekundiliste vahedega võistlusklassides fännid, naised ja beginner. Klassid pro, hobby ja veteran
stardivad kahekaupa.

Ajakava:
10:00 - 11:15 Registreerimine
11:15 – 11:30 Võistlejate koosolek (kõigil osavõtt kohustuslik)
11:30 – 12:00 Rajaga tutvumine
12:00 ESIMENE STARDIVOOR
15:30 Treeningvõistlus (ühisstart) kõigile, kes veel sõita tahavad (ei kuulu arvestusse)
16.00 Autasustamine

Registreerimine:
Msport.ee eelregistreerimine on vajalik. Eelregistreerimine kuni 17.03 kl 24.00ni
Autasustamine: Karikad klasside kolmele (3) esimesele.
Sellel võistlusel saab osaleda ühe mootorkelguga 2 võistlejat. Registreerimisel palume teavitada, kui
on plaanis kelku jagada. Ootame rajale uusi sõitjaid, kes tahavad oma oskusi proovile panna.

Sprindiformaat on selleks ideaalne ning antud võistlusel on lisaklass „FÄNNID“, mis on sobivaim
kõigile uutele sõitjatele.
Võimalikud juhendi muutused tehakse teatavaks hiljemalt võistlejate koosolekul.
Osalemine võistlejate koosolekul on võistlejatele kohustuslik!
NB! Kõikidel mootorkelkudel peab olema võistlusnumber (kasvõi teibist tehtud).
Toitlustust pakub kohvik Hill Cafe.
Korraldaja: Palle Kõlar / 56 222 992 / palle@paap.ee

Toetajad:

