
 

Bülletään nr.2 
 

 

Lääne-Eesti rahvaralli 2019 

08.06.2019 

Reg.nr.49/R 

 

Bülletääni avaldamise aeg: 07.juuni 2019. a kell 10:00 

 

 

Viia võistlusjuhendisse sisse järgnevad täiendused ja parandused:  

 

 

PROGRAMM 

DOKUMENTIDE KONTROLL 

Klassis Sport toimub dokumentide kontroll ainult reedel ajavahemikul kell 19.00-21.30  

(autod 112 - 121 82-83). 

 

TEHNILINE ÜLEVAATUS 

Klassis Sport toimub TÜV ainult reedel 7.juuni.2019 ajavahemikul kell 19.00-21.30  

(autod 112 - 121 82-83). 

 

VÕISTLUSTE KÄIK 

Aeg: laupäev, 8. juuni 2019. a . 

9.45 – start I ringi I osale pikkusega 40,66 km, sellest 3 lisakatset kogupikkusega 7,69 km 

11.30 11.45 – start I ringi II osale pikkusega 41,21 km, sellest 2 3 lisakatset kogupikkusega 7,69 km 

15.02 15.17 – start II ringi III osale pikkusega 43,34 km, sellest 2 lisakatset kogupikkusega 7,45 km 

16.37 17.18 – start III ringi IV osale pikkusega 44,28 km sellest 3 lisakatset kogupikkusega 7,97 km 

 

III VÕISTLUSRAJA ÜLDKIRJELDUS 

3.1. Üldandmed 

Raja kogupikkus: 169,49 km 

Lisakatsete arv: 10 11 

Lisakatsete kogupikkus: 30,80 km 

 

* Vastavalt 2019 aasta rahvaralli võistlusmäärusele on punktikatseks LK10 (Cramo). 

 

 

 

 

 



 

 

9.7. LK stardiviis. 

Meeskonnale antakse ajakaart kätte stardieelsel jooksval minutil. Start toimub fooriga.  

Stardi protseduur : 

30  sekundit enne starti süttib 1 punane tuli 

20  sekundit enne starti süttib 2 punane tuli 

10  sekundit enne starti süttib 3 punane tuli 

5   sekundit enne starti süttib  4 punane tuli 

4   sekundit enne starti süttib  5 punane tuli 

3   sekundit enne starti süttib  6 punane tuli 

2   sekundit enne starti süttib  7 punane tuli 

1   sekund enne starti süttib    8 punane tuli 

start - kõik punased tuled kustuvad. 

Valestardi fikseerib valguskiir 50 cm eespool autot. 

Valestardi korral hakkavad kõik punased tuled vilkuma. 

 

9.7. LK stardiviis                                                                                                                                                               

Meeskonnale antakse ajakaart kätte stardieelsel jooksval minutil. Start toimub fooriga. 

30 sekundit enne start   süttib 1. sinine (või 1. punane) tuli.                                                                                                                               

15 (20) sekundit enne starti   süttib 2. sinine (või 2. punane) tuli.                                                                                                                                  

10 sekundit enne starti   süttib 3. sinine (või 3. punane) tuli.                                                                                                                              

5 sekundit enne starti   süttib 1. (või 4.) punane tuli.                                                                                                                           

4 sekundit enne starti   süttib 2. (või 5.) punane tuli.                                                                                                                             

3 sekundit enne starti   süttib 3. (või 6.) punane tuli.                                                                                                                                    

2 sekundit enne starti   süttib 4. (või 7.) punane tuli.                                                                                                                               

1 sekund enne starti    süttib 5.  (või 8.) punane tuli. 

Start - kustuvad kõik tuled. 

Valestardi fikseerib valguskiir 50 cm eespool autot. 

Valestart - kõik tuled vilguvad. 

 

 

Kalle Kruusma 

võistluse juht 

 


