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დასავლეთ საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია

S e j i b r i s

d e b u l e b a

წყვილთა რბოლა
„დასავლეთ საქართველოს თასის გათამაშება“
IV ეტაპი
08.09.2019
ხონი

1. Sejibrebis programa

1. monawileTa registracia 10:00–12:30 sT.
2. სავალდებულო ბრიფინგი 12:30 sT.
3. კენჭისყრა
12:45sT.
4. რბოლის სტარტი
13:00sT.

08.09.2019

2. Sejibrebis organizatori, oficialuri pirebi
Sejibrebis organizatori: დასავლეთ საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია
sakontaqto piri: 599 14 37 24 ნიკოლოზ სვანიძე
tel: 577 38 32 60 ლევანი
oficialuri pirebi:
შეჯიბრების დირექტორი: ნიკო სვანიძე
შეჯიბრების ხელმძღვანელი: გიორგი აბრამია
დამკვირვებელი სსსფ-დან: გამოქვეყნდება დამატებით
usafrTxoebis komisari: გამოქვეყნდება დამატებით
ტექ.კომისარი: გამოქვეყნდება დამატებით
Sejibrebis mdivani: გამოქვეყნდება დამატებით
ტრასის კომისარი: გიორგი აბრამია

3. Sejibrebis pirobebi

• შეჯიბრება ტარდება საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის სპორტული კოდექსის,
დასავლეთ საქართველოს თასის გათამაშების რეგლამენტისა, ტექნიკური მოთხოვნებისა და ამ
დებულების შესაბამისად.

• შეჯიბრება მიზნად ისახავს დასავლეთ საქართველოს თასის გათამაშების III ეტაპში გამარჯვებულების
გამოვლენას რომლის შედეგიც მხედველობაში მიიღება დასავლეთ საქართველოს თასის გათამაშების
2019 წლის გამარჯვებულების გამოსავლენად;

• SejibrebisTvis SerCeulia specialuri sarbolo trasa.
• sastarto ბადეზე avtomobilebis ganlageba moxdeba კენჭისყრის შედეგების მიხედვით.

• rbolis droს ორი ავტომობილი დგება ერთმანეთის პარალელურად განთავსებულ სარბოლო
ტრასაზე.

• სტარტს იღებs ერთდროულად, გადის ერთსა და იმავე მანძილს, ერთსა და იმავე ტრასაზე.
• TiToeuli rbola Sedgeba ori garbenisgan, fres SemTxvevaSi gamrjvebulis gamosavlenad
daemateba erTi garbeni.

• TiToeul garbenSi gamarjvebulia monawile romelic pirveli gadakveTs finiSis xazs.
• monawile romelic garbenს ar gaivlis srulad da წინასწარი ტრაექტორიის შესაბამისად,
garbeni CaeTvleba wagebad.

• nebismier garbenze monawile valdebulia gadakveTos finiSis xazi.
• Tu ki erTi monawile daeweva meore monawiles am SemTxvevaSi avtomobils romelic daewia
mowinaaRmdeges garbeni eTvleba mogebad;

•

• starti: adgilidan მსაჯის სიგნალით
• finiSi: avtomobilis korpusiს რომელიმე ნაწილით finiSis xazis gadakveTa (erTi sruli
wre).

• falSstartis

(ოფიციალური სტარტის მიცემამდე ნებისმიერი სახის მოძრაობის დაწყება)
SemTxvevaSi monawileebi startze dgebian Tavidan. ერთი და იგივე მრბოლელის მიერ
ნაადრევად სტარტის gameorebis SemTxvevaSi (konkretuli mrbolelis mier) garbeni
ჩაეთვლება wagebad.

• Sejibrebis dRes, oficialur startamde sarbolo monakveTze monawileTaA varjiSi
შეჯიბრების ხელმძღვანელის ნებართვის გარეშე akrZalulia.

• რბოლის დროს აკრძალულია ჰალოგენები და დამხმარე მაშუქი საშუალებები რომლებიც
არაქარხნულადაა დამონტაჟებული ავტომობილებზე.
ეკრძალება რბოლის დროს გამოყენება.

ასეთის არსებობის შემთხვევში მონაწილე

• მოყვარულებში აკრძალულია სპორტული საბურავი (სლიკი) და ნახევრად სპორტული საბურავები. ასევე
ავტომობილი რომელიც იქნება არაქარხნულ მდგომარეობაში (დაშლილი სალონით ან იქნება
აღჭურვილი
უსაფრთხოების
კარკასით
ტექ.კომისრის
და
შეჯიბრების
ხელძღვანელის
გადაწყვეტილებით დაიშვებიან Over All კლასში.

• მონაწილის მიღწევებიდან ან მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე თითოეული მონაწილე გადადის
Over All კლასში, თითოეული მონაწილე რომელიც საპრიზო ადგილას გავიდა შვიდჯერ,
ავტომატურად გადადის Over All კლასში. Over All-კლასში დაშვებულია ყველა ტიპის საბურავი.

• mocemuli debulebiT gaTvaliswinebuli nebismieri wesis darRvevis SemTxvevaSi monawile
moixsneba Sejibrebidan.

4. monawileebi
Sejibrebaze
daiSvebian pirebi, romelTac gaaCniaT marTvis mowmoba ან სსსფ-ს მიერ გაცემული
მრბოლელის მოქმედი ლიცენზია.

5. usafrTxoebis normebi
monawile pasuxismgebelia, rogorc ekipaJis wevris, aseve misi warmomadgenlis, meqanikosis da im
pirovnebis qmedebebze, romlebic uzrunvelyofen mis monawileobas SejibrebaSi.
monawiles servis zonaSi aqvs ufleba iyolios 1 meqanikosi (sul monawile da meqanikosi (2 kaci))
pasuxismgebloba materialur zaralze, rogorc monawileebis da maTi qonebis mimarTebaSi, aseve
mesame pirTa da maTi qonebis mimarTebaSi
evalebaT uSualod damnaSave pirebs. organizatori am
pasuxismgeblobas ar iziarebs.

6. monawile avtomobilebi

შეჯიბრებაში მონაწილეობის მისაღებად დაიშვებიან ავტომობილები, რომლებიც შეესაბამებიან აღნიშნული
სერიის 2019 წელს მიღებულ ტექნიკურ მოთხოვნებს;
კლასები ნაწილდება შემდეგნაირად:
• წინა ამძრავი თვლებით აღჭურვილი ავტომობილები - FWD,
• უკანა ამძრავი თვლებით აღჭურვილი ავტომობილები - RWD.
• Over All“ FWD – RWD – AWD : წინა ამძრავი თვლებით აღჭურვილი ავტომობილები, უკანა ამძრავი
თვლებით აღჭურვილი ავტომობილები, ოთხივე ამძრავი თვლებით აღჭურვილი ავტომობილები
ავტომობილის დაზიანების შემთხვევაში მრბოლელს ტექნიკური ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ეძლევა ხუთი
წუთი მოწინააღმდეგის სტარტზე გამოცხადებიდან, დროის გასვლის შემთხვევაში მბრბოლელი ავტომატურად
ეთიშება შეჯიბრებას, ასევე ეკრძალება სხვა ავტომობილით გამოსვლა

7. protestebi

_ protestebi miiReba monawilisagan an warmomadgenlisagan werilobiT შეჯიბრების ხელმძღვანელის
saxelze კონკრეტული გარბენის damTavrebidan 10 wuTis ganmavlobaSi.

8. Sedegebis gansazRvra

SejibrebaSize gamarjvebulebi gamovlindebian თითოეულ კლასში dakavebuli pirveli sami adgilis
mixedviT.
1) პირველი ადგილი - ფულადი თანხა მედალი, დიპლომი
2) მეორე ადგილი - ფულადი თანხა მედალი, დიპლომი
3) მესამე ადგილი -ფულადი თანხა მედალი, დიპლომი

9. SeniSvnebi da ganmartebebi

1. saorganizacio komitets ან შეჯიბრების ხელმძღვანელს ან aqvs ufleba damatebebis da cvlilebebis
Setanisa asparezobis debulebaSi winaswar werilobiT an saerTo gancxadebis saxiT Sejibrebis
dawyebamde savaldebulo brifingze.
2. organizators aqvs ufleba gadaitanos an Sewyvitos Sejibrebis msvleloba fors-maJoruli
pirobebis SemTxvevaSi da ar agebs pasuxs aranair miyenebul moralur da materialur zaralze.
3. მონაწილის მიღწევებიდან ან მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე შეჯიბრების ხელმძღვანელს ეტაპის
ორგანიზატორთან შეთანხმებით აქვს უფლება არ დაუშვას აღნიშნული მონაწილე რომელიმე ჩათვლით ჯგუფში და
გაიდაიყვანოს Over All“ კლასში.

