RWYB REEGLID 2019
Lühend RWYB tuleneb inglise keelsest väljendist Run What Ya Brung (Sõida sellega, millega
kohale tulid). RWYB on lihtsustatud võimalus inimesel tulla rajale kasvõi oma igapäevaautoga,
ennast proovile panna ja turvalises ning kontrollitud keskkonnas välja elada. Nagu ütleb ka nimi,
saab rajale enamvähem igasuguse liikumisvahendiga, mille juht ja masin ise vastavad allpool
kirjeldatud lihtsatele turvareeglitele. RWYB ei oma mingisugust võistluslikku iseloomu.
Sõidetakse paarikaupa või soolosõitudena. Iga võistleja tulemus mõõdetakse ja
dokumenteeritakse, aga ametlikku paremusjärjestust ei koostata. RWYB päevi või samanimelisi
klasse muude võistluste sees võib kasutada võimalusena testida oma võistlusautot. Ka on see
formaat sobilik klubisisesteks kogunemisteks.

1.

ÜLDISED REEGLID
1.1.
Juht peab omama kehtivat, oma masina kategooria juhtimisõigust.
1.2.
EAL ja EMF noortelitsentsi on lubatud kasutada juhtimisõigust tõestava
dokumendina.
1.3.
Juht ei tohi olla tarbinud alkoholi, narkootikume ega ravimeid, mis mõjutavad
tema võimekust juhtida mootorsõidukit. Alkoholi lubatud piirmäär on 0,0 promilli.
1.4.
RWYB sõitudest ei tohi võtta osa juht või kaassõitja, kes põeb rasket haigust, mis
võib pärssida tema võimekust kontrollida sõiduvahendit. Ka ei tohi juht, ega
kaassõitja olla rase või läbinud raske meditsiinilise operatsiooni vähem kui 3
kuud tagasi.
1.5.
Kui RWYB üritus/klass on registreeritud Eesti Autospordi Liidus või Eesti
Mootorratta Föderatsioonis, tohivad sõitudest osa võtta ka kehtivaid EAL ja EMF
litsentse ja rahvaspordikaarte omavad isikud.
1.6.
RWYB üritustel või vastavas klassis sõitmisel on litsents või rahvaspordikaart
soovitatav, mitte nõutud.

2.

SÕITJA VARUSTUS
2.1.
Kaasaegne kaitsekiiver on kõikidel juhtidel kohustuslik. Kasutada võib nii
kinniseid, kui lahtiseid auto- ja motokiivreid.
2.2.
Juht, kelle sõiduki ajaindeks veerandmiilisel distantsil jääb alla (aeglasemaks)
11.500 sek. võib sõidu ajal kanda lühikeste varrukatega särki. Pikad püksid ja
kinnised jalanõud on kohustuslikud. Riided ei tohi olla kiiresti sulavast ja kergesti
süttivast materjalist.

2.3.

2.4.

2.5.

Juhid, kelle masin sõidab kiiremini, kui 11.500 sek. Peavad kandma täis-pikka
riietust ja kinniseid jalanõusid. Soovitav on spetsiaalne võidusõiduülikond.
Kasutatav kaitsekiiver peab vastama auto reaalsele kiirusindeksile. Kohustuslik
on sõidu ajal kanda ka kindaid.
Juhid, kelle auto ajaindeks on kiirem, kui 10.000 sek. peavad kandma oma auto
reaalsele ajaindeksile vastavat turvavarustust, mis on kirjeldatud Eesti
Kiirendusspordi tehnilistes reeglites ning Eesti Kiirendusspordi üldreeglites.
Mootorrattal, ATV-l, lumesaanil või kardil sõitjad peavad kõik kandma oma
masinatüübile vastavat kaitsekiivrit ja sõiduvarustust.

3.

NÕUDED AUTODELE
3.1.
Töötavad, vähemalt 3 punkti turvavööd on kõikidel autodel kohustuslikud. 2
punkti rihmad on lubatud ainult autodel, kuhu need on originaalis ja tehase poolt
paigaldatud.
3.2.
Randmepaelad on kohustuslikud kõikidel avatud cockpitiga autodel või autodel,
millel puuduvad aknad.
3.3.
Auto peab olema tehniliselt korras. Autol ei tohi olla lekked.
3.4.
Rehvid peavad vastama auto kiirusindeksile, olema vigastuste vabad ning
omama piisavalt jääkmustrit, et tagada turvaline sõit. Ruumisäästlike
tagavararatsetga sõitmine on keelatud.
3.5.
Auto ratastel ei tohi olla puuduvaid polte või mutreid.
3.6.
Aku peab olema kinnitatud. Aku tohib asuda juhikabiinis ainult juhul, kui see on
ehitatud kinnisesse kasti ja on ventileeritud välisõhku.
3.7.
Mitte ükski kütusesüsteemi osa ei tohi läbida juhikabiini.
3.8.
Autod, mille kiirusindeks 1/4 miilisel distantsil ületab 240 km/h peavad olema
varustatud pidurdusvarjuga.
3.9.
Kõik autod, mille ajaindeks on kiirem, kui 10.000 sek. peavad vastama kõigile
turvanõuetele, mis on kirjeldatud Eesti Kiirendusspordi tehnilistes reeglites ning
Eesti Kiirendusspordi üldreeglites.
3.10.
Autos ei tohi olla sõidu ajal raskeid lahtisi esemeid, mis õnnetuse korral võiksid
sõitjatele vigastusi tekitada. Kaamerad auto sise- ja välispidadel peavad olema
kinnitatud nii, et oleks välistatud nende lahti tulemine sõidu ajal.

4.

NÕUDED MOOTORRATASTELE
4.1.
Masinad, mille ajaindeks on kiirem, kui 10.000 sek. Peavad olema varustatud
turvavarustusega, mis vastab tema masina reaalsele ajaindeksile ja on
kirjeldatud Eesti Kiirendusspordi mootorrataste reeglites ja Eesti Kiirendusspordi
üldreeglites.

5.

KAASSÕITJAD
5.1.
Kaasõitjad on lubatud ainult autodel, mille ajaindeks jääb alla 11.500 sek.
Mootorrattal, lumesaanil, ATV-l ja kardil on kaassõitjad keelatud.
5.2.
Lubatud on korraga ainult 1 kaassõitja, kes teeb sõidu kaasa juhi kõrvalistmel.

5.3.
5.4.

Kaassõitja varustus peab olema samaväärne juhi omaga ning vastama auto
kiirus- ja ajaindeksile (kiiver, turvavööd, riietus, kindad).
Kaassõitja peab olema vähemalt 16 aastat vana.

6.

RWYB PROTSEDUURID
6.1.
Kõik sõitjad peavad tähelepanelikult jälgima kohtunike ja rajameeskonna
korraldusi ja käemärke.
6.2.
Burnout ei ole kohustuslik, isegi kui selleks antakse lubav käemärk.
6.3.
Võistlejate ja kaassõitjate turvavööd peavad olema kinnitatud ning kaitsekiivrid
peas enne stardikaare alt läbi sõitmist. selle puudumisel, enne kohtuniku poolt
antud burnouti märguannet. Turvavööd peavad olema kinnitatud hetkeni, kui auto
on jõudnud tagasi ja täielikult peatunud boksialas.
6.4.
Pidurdusvarje kasutavatel masinatel peavad olema varjude splindid eemaldatud
enne burnouti, hoolimata kavatsusest neid sõidu ajal mitte kasutada.
6.5.
Kiirus boksialas on 20 km/h, kui ei ole võistluse juhendis märgitud muud moodi.
6.6.
Tagasisõidutee kiirus on 50-70 km/h, kui ei ole võistluse juhendis märgitud muud
moodi.
6.7.
Stardifoori režiimiks on “0,5 Sportsman”. Sõitja või korraldaja võib paluda
ajamõõdu meeskonnal kas üheks sõiduks või mingiks ajaperioodiks rakendada
mõnd muud stardifoori reziimi.
6.8.
Deep-Stage on lubatud. Kui stage-misel tehakse viga ja sõidetakse üle joonte,
tuleb tagurdada tagasi ja kogu stage-mise protseduur uuesti teha. Selleks annab
korralduse ja loa starter.

7.

RWYB KORRALDAMINE
7.1.
RWYB üritus tuleb registreerida EAL Kiirenduskomitees. RWYB ürituse
registreerimine on tasuta.
7.2.
Spetsiaalsel RWYB päeval peab olema vastutav ja kompetentne direktor, kes
koostöös korraldajaga paneb paika vajaliku meeskonna. RWYB ürituse
vastutaval kohtunikul peab olema vähemalt kehtiv EAL kohtunikulitsents.
7.3.
Ametlikul üritusel peavad olema veel EAL litsentsiga sekretär ning sama
tasemega litsentsiga tehnilise kontrolli pealik.
7.4.
Korraldaja tagab RWYB päeval osalejate ja pealtvaatajate turvalisuse, piirates
kõrvaliste isikute ligipääsu rajale ja tagasisõiduteele, aedade, lintide või muu
sarnasega.
7.5.
Korraldaja on kohustatud tellima või tagama üritusele kompetentse pääste- ja
kiirabimeeskonna. Olenevalt ürituse mastaabist, otsustab EAL kiirenduskomitee,
kui suurt kustutus- ja päästejõudu antud üritus nõuab ning annab omapoolsed
soovitused ja/või ettekirjutused.

