VÕISTLUSJUHEND
SÜRGAVERE VÕRR 2017,
LAADAPÄEV, KÜLAPÄEV
Toimumise aeg: 09.09.2017
Asukoht: Sürgavere küla, Suure- Jaani vald, Viljandimaa. Sürgavere keskasulas.
Korraldaja: Sürgavere Küla Selts MTÜ.
Peakohtunik-rajameister: Kalev Raba (telefon 5296800)
Masinaklassid: 1. ORIGINAAL
2 .NAISED
3. OPEN
4. KORVID 50cc Vs 80cc
5. NOORED – 15a. k.a.
6.105+ kg.
Igal masinaklassil 2 starti.
Ajakava: * Kogunemine ja registreerumine 10.00 – 11.30
* Rajaga tutvumine
11.30 – 12.00
Päeva pidulik avamine 12.00
Kultuuriline vahepala 12.15
* 1. start ORIGINAAL
12.30
* 2.start OPEN
12.40
* 3.start KORVID 50 Vs 80
12.50
Kultuuriline vahepala 13.00
* 4. start NOORED -15a. k.a.
13.30
* 5. start NAISED
13.40
* 6. start 105+ kg.
13.50
Muuseumitund 14.00
Kultuuriline vahepala 15.00
* 1. kordusstart ORIGINAAL
15.30
* 2. kordusstart OPEN
15.40
* 3. kordusstart KORVID 50 Vs 80 15.50
Kultuuriline vahepala 16.00
* 4. kordusstart NOORED -15a. k.a. 16.30
* 5. kordusstart NAISED
16.40
* 6. kordusstart 105+ kg.
16.50
* Võrrisõitjate autasustamine
17.00
Sürgavere Rammumees 18.30
Vahupall 20.00
Autasustatakse klasside kolme paremat karikatega, kõigile osalejatele, kes nägid vaeva kohale tulla1 kott kartulit. Korvid 80 Vs 50 ühises stardis, 50- sed stardivad 5 sekundit enne 80- seid.
Eelregistreerimine kohustuslik kõigile, osavõtust teatada e- meilile kalev.raba@gmail.com või
sõnumiga mobiilile 5296800, märkida klass, nimi, võistlusnumber. Osalustasu 10 € makstakse
09.09.2017 hommikul kohapeal registreerudes. Eelregistreerimine lõpeb 08.09.2017 kell 17.00.
Laadakauplemine ja kultuuriüritused vahelduvad võrrisõitudega sidusalt. Infot Sürgavere kohta
leiame veebis www.syrgavere.ee , www.facebook.com/pages/Sürgavere-küla
Tere tulemast Sürgaverre!

TEHNILISED TINGIMUSED VÕRRIDELE SÜRGAVERES 09.09.2017.a.
Kõikide klasside säärudel peavad olema töökorras esi- ja tagapidur. Sõitjatel kohustuslikud kindad ,
kaitsmed, nõuetele vastav kiiver, saapad peavad katma pahkluu. Kaitsmed kaitsevad teid
kukkumiste puhul! Sõitjad peavad teadma varitsevatest ohtudest, vastutavad ise vigastuste
korral, sõit on vabatahtlik, organisaator ei võta vastutust endale vigastuste puhul. Sõitke
mõistlikult! Kohal on meditsiini töötaja.
*KLASS ORIGINAAL ( Retro- nostalgia.) Selle klassi sääru ei tohiks erineda väliselt tehasest
tulnuga.Väljalaske süsteem tehase oma, süüde kontakt, karburaator originaal. Kell, peegel, vändad,
pakiraam ja tuled ei pea olema küljes.
*KLASS OPEN Selles klassis on lubatud suhteliselt kõik. Mootori kubatuur ei tohi muutuda, peab
olema võimalik tuvastada, et tegu on olnud kunagi sääruga. Alternatiivis võib kasutada hiina 50cc
mootorit. Raam vaba, variaator keelatud.
*KLASS KORVID 50cc Vs 80cc Lubatud mootori osas samad tingimused, mis OPEN klassis.
Korvid 80cc kasutavad 80-se mootorit. Ka sel aastal paneme viiekümnesed 5 sekundit varem rajale
ja vaatame kas kaheksakümnesed on suutelised järele jõudma.
*KLASS NAISED Selles masinaklassis võistlevad naised, Standard võrridega, nagu lubab seda
Saku Sääruklubi oma karikasarjas.
* KLASS 105+ KG. Selles masinaklassis võistlejad peavad koos võistlusriietusega kaaluma
vähemalt 105 kg. Sääru peaks vastama originaal klassi tingimustele.
* KLASS NOORED -15 a Standard võrrid ja võistlejad kellel pole täitunud 16 eluaastat. Eriti
oodatud noored, kel puuduvad eelnevad võistlus kogemused, kuna kunagi peab ikka olema esimene
kord.

