AJAVAKAVA 28.08-30.08.2020
28.08.2020 REEDE
12.00 Laagri ala avatud (toitlustus avatud).
16.00 – 19.00 Test sõidud. ( aega kasutatakse rajaga tutvumiseks ja vabasõitudeks)
29.08.2020 LAUPÄEV
Viimsemehe sõit
10.00 START maasturitele
13.30 START ATV-dele ja Endurokatele
17.00 START offroad veokitele
20.00 päeva lõpetamine ja järgmise päeva kestvussõidu stardijärjestuse avaldamine
30.08.2020 PÜHAPÄEV
Kestvussõit
10.00 START maasturitele
12.00 START ATV-dele ja Endurokatele
14.00 START offroad veokitele
15.45 Autasustamine.
Võistlussõidukite tehniline kontroll toimub laupäeval 29. augustil: maasturitele 9.00-9.45, ATV-dele 12.30-13.15 ja
offroad veokitele 16.oo-16.45. Tehniline kontroll toimub tehnilises alas.
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Üldist:
Võistlus korraldajaks on Off Road Laager OÜ.
Võistluste ametnikud:
Võistluste peakorraldaja: Hannes Park
Võistluste juht (peakohtunik): Erki Land
Tehnilise komisjoni esimees: Sulev Jäär
Ajamõõtja: Rutt Pütsepp
Turvaülem: Anti Aria
Võistluse asukohaks on Valgamaa, Otepää vald, Raudsepa küla, Kotre.
Kotre Muda on Rahva Offroad sarja osavõistlus. Võistlus korraldatakse võistlusklassidele ATV ja enduro-krossirattad
(üks klass), maastur ja offroad veok. Igas klassis autasustatakse karikatega kahe võistluspäeva kokkuvõttes
paremusjärjestuse I,II ja III koha saavutanud võistlejat/meeskonda. Lisaks on korraldajal õigus jagada eri- ja
üllatusauhindasid.
Võistlejate/meeskondade registreerumistasu on: ATV-d ja Endurod 20 EUR, maasturid 30 EUR ja offroad veokid 30
EUR. Registreerumistasu on võimalik maksta eelnevalt kuni 26.08.2020 Offroad Laager OÜ arveldusarvele
EE262200221074453970, märkides makse selgitusse võistlusklassi ja võistkonna nime või kohapeal võistluste
mandaadis.
Võitlus on registreeritud Eesti Autospordi Liidus, reg nr. 44/OR.
Rajale lubatakse võistlejad , kellel on kehtiv EAL 4x4 võistlejakaart.
Võistlejakaardi info: https://offroad.ee/voistlejakaart/
Tehnilistele reeglitele mittevastava kuid tehniliselt korras sõiduki võib tehniline kolleegium lubada rajale väljaspool
arvestust juhul, kui tehnilistele reeglitele vastavaid sõidukeid on selles klassis alla kehtestatud piirarvu. Igas
võistlusklassis on piirarvuks 20 sõidukit.

Reeglid:
Viimsemehe sõit
Igas klassis registreeritakse maksimaalselt kuni 20 võistlejat/meeskonda.
I voor - Starti lähevad kõik 20 võistlejat/meeskonda vastavalt masinaklassile, sõidetakse 3 ringi
II voor - Starti pääsevad I vooru 15 paremat, sõidetakse 3 ringi
III voor - Starti pääsevad II vooru 10 paremat, sõidetakse 3 ringi
IV voor - Starti pääsevad III vooru 5 paremat, sõidetakse 4 ringi, iga ringi järel pääseb ringile üks võistleja/meeskond
vähem, ehk teisele ringile lastakse 4 paremat, kolmandale 3 paremat, neljandale 2 paremat. Võistluse võidab see
võistleja/meeskond, kes saabub neljandalt ringilt esimesena, ehk omandab esimesena õiguse viiendale ringile.
Olenevalt registreerunud võistlejate/meeskondade arvust ja ilmastikutingimustest lähtuvalt võib korraldaja
suurendada või vähendada läbitavate ringide arvu I-III voorus. Täpne ringide arv lepitakse kokku 15 min enne I vooru
starti võistlejate koosolekul.
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Kestvussõit
Kestvussõidu ajaline limiit on 1,5 tundi. Kestvussõidul lähtutakse EAL Eesti 4x4 alakomitee poolt kehtestatud Offroad ringrajasõidu reeglitest ja karistustest.
Karistused: Kiivrita sõitmise ja turvavöö olemasolul selle mittekasutamise eest on karistuseks tulemuse
diskvalifitseerimine. Piirdelindi lõhkumisel tuleb seisma jääda ja lint parandada. Kui piirdelinti ei parandata,
vähendatakse karistuseks saavutatud tulemust ühe koha võrra. Kõigi nelja rattaga piirdelindi ületamise korral
loetakse võistlus võistleja/võistkonna jaoks lõppenuks.

Reeglid väljaspool võistlusrada ja võistlejate telkimisalas.
Võistlustest ja treeningsõidust vabal ajal pargitakse võistlussõidukid valvega tehnilisesse alasse.
Remondiks ja hoolduseks ettenähtud aeg on kuni 2 tundi peale sõidu lõppu. Sõidukite remontimisel tehnilises alas
tuleb paigaldada sõiduki alla piisava suurusega PVC kate.
Liikumisel tehnilisest alast stardijoonele ja võistlusrajalt tagasi liigutakse maksimaalselt jalakäija kiirusel. Olulise
kiiruse ületamise korral on korraldajal õigus määrata võistlejale/võistkonnale rahatrahv 50 EUR või korduva
rikkumise korral võistlejat/võistkonda starti mitte lubada.
Öörahu võistlejate telkimisalas algab 23.00 ja kestab kuni 7.00.

Ürituse alal on WC´d, välidušš ja meditsiiniline abi.

Korraldaja
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