“Alakonnu ralli 2022” juhend
ÜLDINE
“Alakonnu Sügisralli 2022” toimub 01 oktoobril 2022 üldiseks liikluseks avatud teedel.
Stardi ja Finishi asukoht on
Võru maakond, Antsla vald, Mähkli küla, Ahero-Alakonnu talu
57.719251, 26.483523
https://goo.gl/maps/ACK1DyLkwWHNFHXW9
Osalejad on oodatud võistluspaika 30 septembril. See annab võimaluse kõik küsimused ära
küsida ja konkurente nõrgestada.
Osalejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseaduse nõudeid, võimalike
avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust mootorratta juht. Osaleja kinnitab
startimisega, et on tutvunud juhendiga ja teab, et sõit toimub täielikult tema omal vastutusel
ega oma mitte mingisuguseid hilisemaid pretensioone korraldaja vastu.
Osaleja peab olema hooliv kaasvõistlejate, teiste liiklejate ja kohalike elanike suhtes.
Elumajade ja hoovide läheduses ei ole lubatud kihutada ega teekatet lõhkuda.

VÕISTLUSKLASSID
Kruus, Ralli
Rada kulgeb valdavalt avalikel kruusa- ja pinnasteedel. Samas on rajale lisatud lõikusid
enduro rajast, karjääridest ja hoonete läbimisi. Rada kattub osaliselt Turisti klassi rajaga.

Kruus, Turist
Rada kulgeb kõigile võimetekohasel kruusa- ja pinnasteedel. Kohati kattub rada Ralli klassi
rajaga, kuid ei sisalda tehnilisi osasid.

REGISTREERIMINE
Osaleja loetakse registreerituks, kui osavõtutasu on tasutud ja registreerimisvorm esitatud.
Registreerides enne 28.09.2022 kell 23.59 on osavõtutasu 35€. Hiljem registreerides on
osavõtutasu 45€.
Osavõtutasu koos toitlustuse ja majutusega tasuda Andre Säre pangakontole
EE117700771004935811
Selgitusse lisada võistleja nimi ja võistlusklass.

MAJUTUS
Ööbimine telgiga, autoga, matkaautoga vms oma lahendusega võistluspaigas 5€ öö.
Majutus võistluspaigas väikeses majas 20€ öö üks koht.
(https://photos.app.goo.gl/HVMfZGYc5SF9oMAn9 )
Allkorrusel 4 voodikohta
Ülevalkorrusel põrandal 4 kohta
Registreeri majas ööbimine SIIN!
Võimalus on ööbida ka 6 km võistluspaigast eemal Kaikamäe seltsimajas.
https://www.facebook.com/kaikam2e/
Sellisel juhul ise võtta ühendust perenaisega: Lilian 5172646

TOITLUSTUS
Reede õhtul ja laupäeva hommikul teeme ise midagi. Seega võid võtta midagi head ja
paremat kaasa. Võileivamaterjali ja pudru tegemiseks on asjad kohapeal olemas.
Toitlustus on tellitud kohvikust Kindel Koht. Laupäeva õhtul tuleb toitlustaja ja valmistab
söögid kohapeal. Sama toitlustaja pakub ka pühapäevase hommikusöögi.
Õhtusöök 12€
Hommikusöök 6€
Kindlasti saab kõhud täis.
Õlu ja siider on kohapeal.

VÕISTLUSE KIRJELDUS
Raja läbimine toimub digitaalse Roadbook formaadis. Eraldi rajakaarti ei ole ja GPS
navigeerimine pole lubatud. Raja läbimist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist kontrollitakse
Nutilogi rakenduse ajal. Kontrollpunkte nutilogis ei ole. Ainult “Start” ja “Finish”
Osaleja hangib endale meelepärase digitaalse Roadbook lugemise rakenduse ning õpib
seda iseseisvalt kasutama. Legendis kasutatud tingmärkide kirjeldused leiab SIIT!
Võistluse võidab osaleja, kes läbib raja kõige lühema aja jooksul. “Ralli” ja “Turist”
võistlusklasside osas peetakse eraldi arvestust.

Neutral zone
Tankimiseks ja puhkepausiks on legendis tähistatud konkreetse aja jooksul läbitav “Neutral
zone” lõik. Lõigu vahetus läheduses asuvad tanklad on legendis tähistatud. Kontrollajast
varem lõigust väljumisel arvestatakse ajatrahvi 2 minutit iga varem väljutud minuti
eest. Lõigust hiljem väljumise eest ajatrahvi ei arvestata. Lõigu läbimise aeg kuulub raja
läbimise aja hulka. Ole “Neutral zone” väljumisel ajaliselt täpne.

Karistuspunktid
Üldine võisluse kiiruspiirang on 110 km/h. Täiendavad kiiruspiirangud on Roadbooksi eraldi
tähistatud.
Ületades võistluse piirkiirust 110 km/h või Roadbookis kirjeldatud lõigu piirkiirust +1 km/h ja
edasi vähemalt 11 sekundit, annab iga ületatud sekund 30 trahvisekundit.

Diskvalifitseerimine
Kohtunike poolt tuvastatud räige LS või võistluse reeglite rikkumine.
Võistluse ajal rajal navigeerimiseks gps seadme kasutamine.
Rada on loodud ainult ühekordselt “Alakonnu Sügisralli 2022” tarbeks. Hangitud load
ja kooskõlastused kehtivad ainult võistluse ajal. Muul ajal on keelatud omavoliliselt
rajal või selle osadel sõitmine.

AJAKAVA
10:00 Võistluse koosolek ja roadbooki avalikustamine.
10:30 Stardijärjekorra loosimine ja numbrite jagamine
11:00 Esimese võistleja start. Stardi intervall 1 minut.
Õhtul autasustamine ja loosiauhindade jagamine

KORRALDAJAD JA KOHTUNIKUD
Andre Säre 55674833
Siim Koldehunt Säre 5115146
Motikamees Jaan 53474418

