KARISTUSTE KOONDTABEL

LISA 1

NB! Kõik karistused mis on toodud tabelis on maksimumkaristused,
zürii otsustab millises mahus karistust rakendatakse.

Rikkumine
Ajavõtukiibi kaotamine või mitte loovutamine
Ajavõtukiibi loovutamine peale viimast LK-d
hiljem kui 30 min. peale finišit
Elektripostist vintsimine
Hilinemine lisakatse starti kuni 30 minutit

Ajaline
trahv

Rahaline
Ei lubata Lisakatse
Võistluselt
trahv või
starti
tühistamine eemaldamine
% deposiidist
60 €

X

60 min lisaks
viimasele LK-le
X
Hilinetud minut =
üks lisaminut LK
ajale

Hilinemine lisakatse starti rohkem kui 30 minutit

X
Kuni 100% +
tekitatud kahju

Keevitamine mitte selleks lubatud kohas
Kiiruseületamine kuni 20 km/h
Kiiruseületamine üle 20 km/h
Kiivrite mittekasutamine lisakatsetel,
kus see on nõutud
Kohtunikele mitteallumine
Kontrollaja ületamine
Kõrvalise abi kasutamine
Langetatud puu, puu läbimõõt rohkem kui 50 mm
Liikluseeskirjade rikkumine avalikel teedel

X
X
X
X

X
X
X
X
X

15 €/jm
Kuni 100% +
tekitatud kahju

Looduse reostamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Kuni 100% +
tekitatud kahju

X

X

Kuni 100% +
tekitatud kahju

X

X

Kuni 100% +
tekitatud kahju
Kuni 100% +
tekitatud kahju

Mootorsae kasutamine või kaasavõtmine
Muu reeglite rikkumine või
turvalisust vähendav tegevus

Mälukaardil võistlusega mitteseotud fotod

30 min. lisaks
päeva kõrgeima
koefitsendiga
lisakatse ajale

Piirete rikkumine ( piirdelindid )

Kuni 5 min lisaks Kuni 100% +
LK ajale
tekitatud kahju

Piloot joobes ( rooli ei või minna ka II piloot )
Punktitähise kasutamine vintsimiseks
Puude tahtlik rikkumine
Rahaline trahv tasumata

X
15€/jm
X
Kuni 100% +
tekitatud kahju

Sõit keelatud piirkondades
Sõit üle teise võistkonna pinges vintsitrossi
Tegevusetus ja salgamine kütuse- või
õlilekete korral

Vintsimine puust ilma puukaitsevööta

X
X
X

Mittesportlik käitumine

Varem startmine (tolerants - 1 min.)

X

60 min lisaks,
LK ajale

Selgitused:
Elektripost – post, mis on mõeldud nii side- kui ka elektriliinidele, olenemata kas liinid on posti küljes või ei ole
Kaasvõistleja – võistleja kes viibib Teiega samal lisakatsel, antud lisakatse finišeerunud võistleja on kõrvaline abi
Võistlus – võistlus algab esimese päeva stardiga ning lõppeb viimase päeva finišiga
LK – lisakatse

