ALEXELA DMACK TROPHY ULDJUHEND 2017
2017. AASTA SARJA ULDKORRALDUS
Alexela Dmack Trophy 2017 selgitatakse Eesti autoralli meistrivoistluste raames eraldi arvestusena.
Etapid korraldatakse vastavalt EAL kalenderplaanile. Voistlemisel juhindutakse Eesti Autoralli
Voistlusmaarusest, EMV Uldjuhendist ja etappide juhenditest. Sarja peakorraldaja on Sar-Tech
Motorsport.
1. ARVESSEMINEVAD ETAPID
Arvesse lahevad koik EMV kuus etappi.
2. SARJAST OSAVOTJAD JA OSAVOTUTASUD
Sarjas osalevad automaatselt koik Eesti autoralli meistrivoistluste etapil startijad, kes soidavad sarja
reeglitele vastava autoga. Eelnev ega eraldi registreerimine pole vajalik. Sarjas vanusepiirang
puudub ja osavotutasu ei ole.
3. SARJA MASINAKLASSID
3.1 Voisteldakse R2 klassi autodel, mis on EAL voistlusmaarustike (VM) kohased rallispordiks,
ning mis omavad ASN tehnilisi kaarte. Kasutada voib ainult Ford Fiesta ja Citroen C2 R2
voistlusmasinat, mis on homologeeritud enne 2012. aastat.
3.2 Suvel voisteldatakse 175/70R15 Dmack rehvidega, talve etappidel on lubatud kasutada rehve,
mis on satestatud VM Lisas 4.
3.2.1 Rehvi segu on fikseeritud- G62 (valja arvatud talvised etapid)
3.2.2 Rehvi loikamine on keelatud.
3.2.3 Sarjas osalev voistlusmasin peab omama 4 DMACK kleebist (porkeraua nurkadel).
4. SARJA TULEMUSED JA PUNKTIARVESTUS
Paremusjarjestus etapil maaratakse valjavotetena etapi lopp-protokollist. Igal etapil saavutatud
omavahelise arvestuse koht annab punkte jargmiselt:
1 koht 25 p.
2 koht 18 p.
3 koht 15 p.
4 koht 12 p.
5 koht 10 p.
6 koht 8p.
7 koht 6p.
8 koht 4p.
9 koht 2p.
10 koht 1p.
Iga katsevoidu eest antakse selle voitjale uks (1) lisapunkt
Alexela Dmack Trophy 2017 voitja on juht, kes on kogunud etappidelt enim punkte. Punktide
vordsuse korral saab korgema koha see, kes on etappidel saavutanud rohkem esimesi, teisi,
kolmandaid jne korgemaid kohti. Kui see on vordne, vaadeldakse katse voite. Kui ka see on vordne,
vaadatakse korgemaid kohti etappidel, kus molemad soitjad on osalenud.
5. SARJA AUTASUSTAMINE
Dmack koostoos Triple M OUga autasustab iga etapi voistlusklassi voitjat 2 rehviga.
Sarja peaauhind on rahaline:
I koht- 3000€
II koht- 2000€
III koht- 1000€

Samuti teeb Dmack koostoos Triple M OUga koik endast oleneva, et saata vastava voistlussarja
voitja hooaja lopus Inglismaal toimuvale “Dmack Shoot Out” noorte talentide valimisele.
Auhinnafond voib suureneda hooaja jooksul.
Markused autasustamise juurde :
* Kui voitja mingil pohjusel loobub I auhinna kasutusoigusest, laheb see oigus edasi II koha
saavutanule, kui ka see loobub, siis kolmandale jne.

