19.01.2011 Põltsamaa

Rallikrossi radade omanike koosoleku protokoll

Osalesid: Lauri Oja, Martin Toom, Üllar Suvemaa, Simmo Suvemaa, Mati
Kask, Hillar Kalam, Valdur Reinsalu, Kaido Soolepp, Lembit Luts, Lauri Luts,
Madis Uibo
Koosoleku teemad:
1. Võistluste korraldus ja rahalised vahendid
2. Radade olukord täna
1. Võistluste korraldus ja rahalised vahendid
2011 hooajal otsustati väljapanna rahalised auhinnad. Auhinna raha jaguneb:
Division 1 klass 1. koht 300 €, 2. koht 200 €, 3. koht 100 € ja teistes klassides
1. koht 200 €, 2. koht 100 € ja 3. koht 75 €. Lisaks auhinna rahadele on
karikad ja sponsorite auhinnad.
Karikad ja rahalised auhinnad paneb välja MTÜ Eesti Rallikrossi Komitee
(edaspidi komitee). Võimalusel paneb sponsorauhinnad välja korraldaja.
Iga korraldaja peab võimaldama kahele poole pjedestaali lisada komitee
reklaamplakatid.
Komitee tegeleb höövlite ja teiste raja hooldusmasinate võimalikult soodsate
kokkulepete sõlmimisega.
Parimate turvamis lahenduste leidmiseks, teeb komitee koostööd
korraldajatega.
Tehnilise abi autosid (plaatidega autod) pekas olema vähemalt kaks, lisaks
kas ATV või džiip.
Raadio reklaam kaheksale etapile. Kohalik raadio ja SKY plus, samuti
kohalikud ajalehed. Iga rajaomanik saadab komiteele info oma piirkonna
meedia väljaannetest.
Komitee peab leidma filmija igale etapile, et hiljem saaks koostada hooaega
kokkuvõtva plaadi.
Otsustati, et võistluste direktori määrab korraldaja.
Pealtvaatajate pileti hind on kõikidel etappidel ühtne 5 €. Iga võistleja saab 6
käepaela, mis tagab tasuta sissepääsu võistlusele. Käepaelad antakse igale
võistlejale eelregistreerimise alusel kohapeal. Komitee saab tasuta
sissepääsu ja ühele isikule sissepääs koos autoga.
Tehti ettepanek viimasel etapil anda punkte koefitsendiga 1,5. Lõpplik otsus
tehakse alakomitee koosolekul.
Toitlustaja valib iga korraldaja ise. Vajadusel korraldab toitlustamise komitee.
Pakuti välja pileti tulu jagamise kord korraldaja ja komitee vahel, lõplik otsus
tehakse alakomitee koosolekul.
Kommentaatoriks otsustati valida Margus Kiiver koostöös Hardi Raiendiga.
Lõplik otsus tehakse alakomitee koosolekul.
2. Radade olukord täna

Leiti, et kõik rajad vajaksid rekonstrueerimist ja jõudumööda hakatakse
sellega tegelema. Prioriteediks on kõikide radade stardisirge asfalteerimine.
Hädavajalikud tööd radade lõikes:
Misso- turvapiirded tuua raja äärde.
Põltsamaa- stardisirge asfalteerimine.
Ohekatku- stardisirge asfalteerimine
Laitse- freesasfaldi kinnipressimine.
Arutati kuidas leida Eesti meistrivõistlustele uusi radasid ja äratada ellu
olemasolevad endised rajad (Vasalemma- ei leitud lahendust, Kulbilohuhakatakse tegelema, Kehala- hakatakse tegelema).

