4x4 AK Koosolek 15/05/2008
Protokoll
Koosoleku päevakord
1. Arutada 29.04.2008 võistkonna Silberauto poolt esitatud protesti võistlusel Mudakoon 2008
2. Jooksvad teemad
4x4 Offroad Alakomitee (edaspidi AK) olles läbivaadanud võistkonna Silberauto (edaspidi SA) protesti,
otsustas järgnevalt
1. AK ei tuvastanud, et võistluskeskuse infotahvlil enne võistluse starti avaldatud bülletään 01/08
oli erinev korraldaja poolt AK-le kontrollimiseks esitatud bülletäänist.
2. Vastavalt karikasarja II võistluse „Mudakoon 2008“ bulletäänile 01/08 (edaspidi B01/08)
punktile 15, arvestatakse järgmisele katsele startimise aeg eelmise katse katkestamise korral,
eelmise etapi maksimumaja ja ülesõiduaja summast.
3. Kui võistkond SA startis esimesele katsele kell 12:30, siis pidi maksimum aja (3 tundi)möödudes
startima lisakatsele LK 2 kell 16.00. Võistkond SA startis lisakatsele LK2 aga kell 17:14, mis on 1
tund ja 14 minutit lubatust hiljem.
4. Võistkonna SA maksimaalne lubatud finisheerimine LK2 –lt oli arvestuslikult kell 17.00, kuid SA
finisheeris kell 17:35 ehk 35 minutit peale finishi sulgemist.
5. Lisakatsele LK3 pidi võistkond SA startima mitte hiljem kui 17:15, SA stardiaeg on aga 17:50 e 5
minutit hiljem maksimaalsest lubatust hilinemisest. ( vt B01/08 p.9)
6. Lisakatse LK4 ajatrahv on määratud vastavalt B01/08 p.10, startimise eest enne ettenähtud
aega. SA LK3 finishi aeg on kell 18:17:11, võistkonna SA stardiaeg aga lisakatsele LK4 oli 20:16:02
ehk 9 sekundit varem, kui B01/08 p.9 määratudeksimus lubas.
7. LK3 finishi aja arvestamine Lk4 stardi aja määramiseks tulenes asjaolust, et võistkonna SA LK3
finishi aeg mahtus võistkonna arvutusliku maksimaalsesse finisheerumise aega. Võistkonna
arvutuslik finisheerumise aeg LK3- lt oli mitte hiljem, kui 20:15.
8. AK leiab, et termin „maksimum aeg“ tähendab selgelt, et selle aja ületamist käsitletakse
lisakatse mitte läbimisena või siis lisakatse katkestamisena.
9. AK ei leidnud võistluste dokumentidega tutvudes vastuolusid võistluse juhendi ja tulemuste
arvestuses.
10. AK otsustas võistkonna SA protesti mitte rahuldada. Protestimaks 2500.- eek kantakse AK
arveldusarvele Hansapangas.
Koosolekul osalesid: Kristjan Kotkas, Mait Mumme, Ermi Peets, Rein Pinn ja telefoni teel Andi Lõhmus.

