MOTORINGRAJA BALTI MV MEESKONNAARVESTUSE „TEAM FIGHTS“
VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistlustingimustest on ülim inglise keelne versioon, millest lähtutakse vaidluste ja lahkarvamuste
lahendamisel.
1. KORRALDUS
Võistlused toimuvad lähtuvalt FIM Rahvusvaheliselt Spordikoodeksist ja selle lisadest, FIM
tehnilistest tingimustest, Eesti motoringraja üldjuhendist, tehnilistest ja muudest seotud
dokumentidest.
Kõik osavõtjad peavad olema oma rahvusliku föderatsiooni liikmed ja/või omama kehtivat
võistluslitsentsi.
Võistluste staatus:
2015 Balti meeskondlikud meistrivõistlused „Team Fights“
Antud võistlustega samaaegselt võivad toimuda teised (eraldiseisvad) riikide meistrivõistlused:
Leedu, Läti või Eesti meistrivõistluste etapid. Võistlused on kantud nii Leedu, Läti kui Eesti
mootorrattaföderatsioonide võistluskalendrisse.
Etappide kuupäevad:
2015-05-30
2015-06-20
2015-08-01
2. VÕISTLUSTE INFO
2.1 Ringrada
Aadress: auto24ring Audru ringrada, Papsaare küla, Audru vald 88137, Pärnumaa, Eesti
Veebileht: http://www.auto24ring.ee
Koordinaadid: 58°24′16″N 24°27′00″E
Raja pikkus: 3200 m.
Sõidusuund: vastupäeva
2.2. Korraldaja
Nimi: Ühendus „Dolce moto“
Aadress:
13 Viciunu tn, Kaunas, Leedu
Tel: +370 686 33933
Faks: +370 37 757211
e-post: mantas@dolcemoto.lt
Peakorraldaja - Mantas Vybornas + 370 686 33933
Meistrivõistluste ametlik koduleht - www.dolcemoto.lt
2.3. Võistlusklassid ja meeskonnaliikmed
C-klass (Pretendent)
B600 (Rookie 600) klass

B1000 (Rookie 1000) klass
Supersport/Superstock (600) klass
Superbike klass
Kõikide klasside võistlusnumbrid vastavalt võistlusjuhendile
2.4. Tiimid-osavõtjad
2.4.1. „Team fights“ koosnevad kolmest etapist. Võidab kõige enam punkte kogunud võistkond.
Tiim võib koosneda eri riikide võistlejatest: Leedu, Läti, Eesti või teiste riikide sõitjatest, kes
omavad oma riigi föderatsiooni poolt väljastatud võistlejalitsentsi. Tiimi punktid koosnevad selle
liikmete tulemustest, kõikide klasside peale kokku, milles antud tiimi sõitjad osalesid.
2.4.2. Iga etapi lõppedes arvestatakse punktid kokku. Võitja-võistkond saab 25 punkti, 2. koht 20 p
ja 3. koht 16 p jne., vastavalt järgmisele tabelile:
Koht

Punktid

Punktid*

1

25

12,5

2

20

10

3

16

8

4

13

6,5

5

11

5,5

6

10

5

7

9

4,5

8

8

4

9

7

3,5

10

6

3

11

5

2,5

12

4

2

13

3

1,5

14

2

1

15

1

0,5

Punktid* - punktid antakse juhul, kui võistlus katkestatakse vastavalt võistlustingimustele ja läbitud
on vähem kui 75% võistlusdistantsist ning võistlust ei ole võimalik jätkata.
2.4.3. Igas tiimis saab oma klassis punkte ainult üks võistleja. B klassis (B1000 ja B600) klassides
osalevad võistkonnad saavad punkte liikme eest, kes sai kõrgema koha.
2.4.4. Kolme etapi järel on võitja tiim, kellel on kokku kõige enam punkte. Kui punktisumma jääb
võistkondadel viiki (kas ühel etapil või kõigi etappide üldarvestuses), võetakse arvesse võistkonna
liikme parim ringiaeg. Kui ka need ajad on võrdsed, võidab võistkond, kes on saanud kõigis
osalevates klassides rohkem kõrgemaid kohti.
2.4.5. Võistlejad ei tohi osaleda madalamas klassis kui on märgitud nende litsentsis.
2.4.6. Tiim võib koosneda vähemalt 2 ja mitte rohkem kui 5 liikmest. Iga lisaliikme eest tuleb
tasuda 50 eurot lisaks 1. maiks 2015. Kui mõned võistlejad osalevad samas klassis, siis võetakse
tiimi punktidena arvesse kõrgema koha saanud võistleja punktid.
2.4.7. Ühelgi võistkonnal ei tohi olla samas klassis rohkem kui kaks võistlejat.
2.5.8. Kui võistleja osaleb mitmes erinevas klassis, lähevad temal võistkonna punktidena arvesse
need punktid, mille ta sai kõrgemas klassis.

2.5. Registreerimine ja osavõtutasud:
2.5.1. Tiimi osavõtutasude määrad:
Kuni 2015-03-01- 300 eurot
Kuni 2015-04-01- 350 eurot
Kuni 2015-05-01- 400 eurot; Pärast seda – 1000 eurot
Kui osalemissoovi Balti „Teams Fight“ meistrivõistlustel avaldab vähem kui 6 võistkonda,
tühistatakse auhinnafond. Võistlused siiski toimuvad, neid ei jäeta ära. Kõigile võistkondadele, kes
osalemissoovi avaldasid, makstakse osalemistasud tagasi.
Kui võistleja soovib tiimi muuta, tuleb selle eest tasuda 400 eurot.
Pärast 1. maid 2015 tiimi nimekirja uue sõitja lisamise eest tuleb tasuda 400 eurot.
2.6.2. Osavõtutasud
Ükskõik millises klassis osaleva tiimi liikme eest - 150 eurot
Osalemistasu iga lisaklassi eest - 50% soodustusega.
Osalemistasu vabatreeningu eest - 100 eurot
Osalemiseks tuleb igale etapile ette registreeruda vähemalt võistluse eelseks kolmapäevaks. Tähtaja
möödudes osavõtutasud kasvavad.
1. etapp – eelregistreerimine kuni 2015-05-27
2. etapp - eelregistreerimine kuni 2015-06-17
3. etapp - eelregistreerimine kuni 2015-07-29
2.6. Registreerimine
2.6.1. Eelregistreerimine on kohustuslik.
2.6.2. Osalejate ja tiimide registreerimisvormid tuleb saata e-postiga aadressile
racingtaxi@dolcemoto.lt. Registreerimisvorm on eraldi lehel (leitav aadressil
www.msport.ee/ringrada).
2.7. Auhinnafond ja autasustamine
1. koht - 4000 eurot ja auhinnad sponsoritelt
2. koht- 1500 eurot ja auhinnad sponsoritelt
3. koht – 500 eurot ja auhinnad sponsoritelt.
Kõikide tiimide osavõtjad saavad 15% soodustuse “Pptuning” osadetele ja 10% soodustuse “Bikes
Plast” osadele ametlikust hinnakirjast, mis on avaldatud www.pptuning.eu ja www.bikesplast.eu,
veebilehtedel.
2.8. Lisareeglid
2.8.1. Tiimiliikmed peavad esitama oma tiimide ja mootorrataste fotod. Tiimid peavad esitama
videopresentatsiooni.
2.8.2. Tiimid ja nende liikmed peavad andma korraldajale ja/või tema ametlikele meediaesindajatele
võistluse ajal intervjuusid.
2.8.3. Tiimid ja nende liikmed peavad lubama paigaldada videokaameraid, mis on vajalikud
võistlusest ülekande edastamiseks.
2.8.4. Tuleb paigaldada kohustuslikud sarja sponsorite kleepsud (25 cm x 25 cm) - 2 komplekti.
2.9. Võistluse ajakava
Ajakava on antud eraldi lisas.

