
II Saarekoll
Meeletu maasturite jõukatsumine

25.-27. jaanuar 2008

Nüüd võib seda nimetada juba
traditsiooniks!

Toimub meeletu maastikusõiduvõistluste hooaja avalöök, sedakorda siis II Saarekoll
toimumas 25. – 27. jaanuaril. Saarekoll 2008 on Eesti 4x4 karikasarja esimene
etapp.

Võistlus toimub taas Saaremaal, Orissaare, Pöide, Laimjala, Leisi ja Valjala
valdades. Võistluskeskus asub juba möödunud aastast tuttavas Orisaares, kus teid
ootab kõik mis üheks võistluseks vaja: pank, rahaautomaat, parkla, tankla, töökoda,
pubi jne. Kaugel pole kauplused ning majutuskohti on lähiümbruses piisavalt.
Võistlus koosneb kuuest etapist.

Esialgne ajakava:
Reede 25.01.08 8:00 avatakse mandaat ja tehniline kontroll

11:00 briifing
12:00 LK1-le startib esimene auto
12:00 avatakse TURIST klassi mandaat
14:00 LK2-le stardib esimene auto ( publikukatse )
16:00-LK3-le stardib esimene auto

Laupäev 26.01.08 02:30 – 08:00 öörahu
8:30 LK4-le stardib esimene auto
10:00 LK5 -le stardib esimene auto ( publikukatse )
LK4 jätkub
14:30 LK6-le stardib esimene auto ( publikukatse )
LK4 jätkub

Pühapäev 27.01.08 02:00 avatakse finiš
05.00 suletakse finiš
09:00 avaldatakse esialgsed tulemused
10:00 võistluste pidulik lõpetamine

Vastavalt heale tavale lubame:
• klassis TR1 punkte jala võtta!
• TR1 raja proovime teha kergema kui juba viimasel ajal tavaks saanu. Väga palju

sõltub siiski ilmataadi tujudest.
• Sõita saavad ka Turistid! Nende sõidus tuleb osata pildistada ja kokku panna

võistluse käigus 100 osaline „puzzle“. Muidu lõppu ei jõuagi!



Võistluste juhend avalikustatakse hiljemalt 04.01.2008, samal ajal algab võistlejate
registreerimine aadressil http://register.4x4.ee/?&menuid=4 , võistluse infokandjaks
on EAL 4x4 alakomitee koduleht http://eal.4x4.ee ja Saarekolli koduleht
www.zone.ee/saarekoll2008/

Praamiaegade broneerimise avame koos registreerimisega. Kõik tuuakse ja viiakse
organiseeritult. Broneerida saab ainult koos registreerimisega ja eelistatud on
võistlejad!!!

Majutuskohtade info:

Lisaks http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Turism/Turismitalud/#Saaremaa,_Muhu

NB! Meeldetuletuseks kõigile:
• vanad võistlejakaardid aeguvad 31.12.07, kõik osavõtjad peavad uued

võistlejakaardid soetama!
• korraldaja ei väljasta võistlusnumbreid! Võistlusnumbri nimetab meeskonnale

EAL4X4AK ja valmistab meeskond ise.

Võistlejakaardid ja võistlusnumbrid - http://eal.4x4.ee
info Ermi Peets, ermi@tipnet.ee , 56241635

Peakorraldaja: Urmas „Visa Hing 2006, Saarekoll“ Lomp, 5060251,
saarekoll@email.ee

Nimi Asukoht Telefon GSM

Orissaare vald, Orissaare alevik 4545398

Püharisti  majutus Orissaare vald, Orissaare alevik 4545149
Haikaranpesä kodumajutus Orissaare vald, Põripõllu küla 56267638
Lepiku talu Pöide vald, Reina küla 4545219
Eigi talu puhkemaja Orissaare vald, Laheküla küla 4528891
Tohvri turismitalu Pöide vald, Kahutsi küla 4545214 5168614
Adu-Jaani kodumajutus Leisi vald,Mätja küla 4573653 53999676
Silla talu Orissaare vald, Kuninguste küla 4594730 56504572
Koordi jahiseltsi maja Pöide vald, Välta küla 4345400
Avikunurga turismitalu Laimjala vald, Randvere 56462235
Igaküla Matsi Puhkemaja Muhu vald, Koguva 4548860 56682681
Jaagu Talu Muhu vald, Koguva 4848865 5535450
Tika Talu Pöide vald, Kõrkvere 4528169 5162700

Orissaare Gümnaasiumi
õpilaskodu


