
 2006.a. EESTI  MEISTRIVÕISTLUSTE  ÜLDJUHEND
A U T O R A L L I

1.      MV   ÜLDKORRALDUS  

1.1. 2006. a Eesti autoralli meistrivõistlused (MV) toimuvad seeriavõistlusena
arvestusklasside kaupa. Igaks võistluseks koostatakse rallide korraldajate poolt
eraldi juhendid. MV peakorraldajaks on Eesti Autospordi Liit (EAL) ja EAL
Rallikomitee. MV osana peetakse ka Eesti Karikavõistluste (KV) arvestust eri
klassides.

1.2. MV viiakse läbi vastavuses EAL Võistlusmäärustega, käesoleva Üldjuhendiga ning
etappide juhenditega. Juhendid avaldatakse paberkandjal ja kodulehel 1 kuu enne
etapirallisid, kõik rallid registreeritakse EAL poolt FIA RV kalendrisse.

1.3. Võimalikud muudatused MV Üldjuhendisse koostatakse EAL rallikomitee poolt,
need kehtestab EAL. Muudatused jõustuvad peale nende avaldamist EAL-i poolt
liidu võrgulehel.

1.4. MV peakorraldaja aadress: Vabaduse pst 13,Tallinn 11214, telefon 6398666, fax
6398553. E-mail: eal  @  sport.ee  , võrguleht www.autosport.ee

2.      MV   ARVESTUSKLASSID  

MV peetakse järgmistes arvestusklassides (EAL ralliautode klassid):
1. rühm N üle 2000 cm³ (N3);
2. rühm A, N  2WD kuni 2000 cm³ (N1, N2, A4, A5);
3. rühm E 2WD (E7, E8, E9);
4. veoautod GAZ 51, 52 kuni 4000 cm³ R 6 (E 11) ja GAZ 53 kuni 5000 cc V8 (E12);
5. absoluutarvestus;
6. klubide (võistkondade) arvestus.
7. noored J18

KV arvestust peetakse eraldi Üldjuhendi kohaselt klassides
- rühm A üle 2000 cm³ , E 4WD ja E turbomootoritega ( A6, E10)
- väljavõtetena eri E 2WD rühma klassides E7, E8, E9
- E2 liiga sõitjatele

3.      MV   ETAPPIDE   KALENDERPLAAN   

  Aeg võistlus koht korraldaja 
13.-14.01 Tartu Talveralli Otepää Syrus RT
12.-13.05 Tallinna Ralli Tallinn SK Edur 
26.-27.05 Hiiumaa Ralli Hiiuma ANRO **
30.06-01.07 Viru Ralli Rakvere Viru Ralli SA
28.-29.07 Lõuna-Eesti Ralli Võru SK Sell
25.-26.08 . Paide Ralli Paide Paide ASK
22.-23.09 Viljandi Ralli Viljandi Navaka Racing
13.-14.10 Saaremaa Ralli Kuressaare Saaremaa Ralli OÜ

** Hiiumaa ralli etapiks E 2WD rühma MV/KV , E2 KV ,J18 MV ja veoautode MV



4.      MV   OSAVÕTJAD  

4.1. MV-d on lahtised arvestusklassides 1, 2, 3, 4 ja 5, tulemuse võivad saada kõikide
riikide sõitja- ja registreerijalitsentside omanikud. Väliskodakondsetelt nõutakse
vormikohase MV osavõtuavalduse täitmist ning sarjamaksu 100 eurot tasumist kuni
13.01.2006.a.( hiljem 300 eurot) enne arvestuse saamist. 

4.2. Rühmade A, N,E 4WD autodega Eesti sõitjatel peab rahvusvahelistel rallidel olema
rahvusvaheline sõitjalitsents.

4.3. Rallidest osavõtutingimused määratletakse iga võistluse juhendis (maksud, tähtajad,
dokumendid, reklaam jmt).

5. SÕITJATE  MV   TULEMUSED   

5.1. MV arvestust peetakse arvestusklasside kaupa.
5.2. MV  tulemusi  arvestatakse  meeskonniti  I  juhi  saavutuste  järgi  rallide

finishiprotokollide alusel.
5.3. Sõltuvalt  toimunud  etappide  arvust  võetakse  MV  lõpptulemuste  arvutamisel

klassides arvesse paremaid tulemusi N-1 etapilt, N on toimunud etappide arv.
5.4. Etapil  saavad  arvestusklassides  1,  2,  3,  4  ja  7  kaheksa  paremat  arvestuspunkte

vastavalt 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
5.5. Absoluutarvestuses ( klass  5) saavad igal etapil punkte 57 paremat sõitjat vastavalt

60,  57,  55,  54,  53  jne  punkti,  MV  tulemusena  arvestatakse  punkte  kõikidelt
etappidelt.

5.6. MV  arvestusklassis  loetakse  toimunuks  siis,  kui  kõikidel  etappidel  kokku  on
startinud  vähemalt  10  eri  meeskonda  (I  juhti).  Etapp  loetakse  toimunuks,  kui
masinaklassis stardib 6 eri autot ( J18 klassis 4 autot )

5.7. Kui  MV  medalivõitja  meeskonnas  on  etappidel  võistelnud  mitu  II  juhti,  siis
autasustamisele  kuuluva  ühe  II  juhi  nimetab  medalisõitja  I  juht.  Ühes
arvestusklassis võib üks sportlane (II juht) saada vaid ühe medali (kõrgema koha).

5.8. Arvestuspunktide  võrdsuse  korral  eelistatakse  meeskonda,  kes  on  etappidel
saavutanud rohkem võite, teisi, kolmandaid jne kõrgemaid kohti. Edasise võrdsuse
korral eelistatakse paremat viimasel, siis eelviimasel jne toimunud etapil.

5.9. Kui meeskonna etapitulemus tühistatakse tehniliste eeskirjade rikkumise eest või
ebasportliku käitumise tõttu, ei kuulu see etapp p.5.3 alusel nõrgema tulemusena
MV arvestusest N-1 süsteemis mahaarvamisele.

5.10. Esildisi  MV  etapi  punktide  arvutuse  kohta  võtab  vastu  EAL  sekretariaat  kuni
järgmise rallikomitee koosolekuni peale etapi toimumist.

5.11. Veoautodele peetakse alates 2007 a Eesti KV sari.

6.  KLUBIVÕISTKONDADE   MV

1. Klubivõistkondade ( registreerija litsentsi alusel) arvestust peetakse alates Tallinna rallist.
2. Klubivõistkonda võib kuuluda maksimaalselt  viis meeskonda (rallipaari), nende esimesed

juhid tuleb arvestuse saamiseks nimeliselt registreerida EAL sekretariaadis.
3. Klubivõistkondi võib  registreerida kogu hooaja jooksul.
4. EAL-is eelregistreeritud viiest meeskonnast valib klubi konkreetseks ralliks maksimaalselt

kolm .
5. Klubivõistkonna  registreeritud  nimekirja  kuuluvatest  meeskondadest  võib  klubi  hooaja

jooksul vahetada maksimaalselt kahte meeskonda.
6. Ükski meeskond ei tohi hooaja jooksul esindada rohkem kui kahte klubivõistkonda.
7. Iga klubi esindab vaid üks klubivõistkond.



8. Klubivõistkonna  tulemus  rallil  määratakse  kahe  parema  meeskonna  absoluutarvestuse
punktitabeli kohapunktide liitmise teel (üldjuhendi punkt 5.5).

9. Klubivõistkond  rallil punkte ei saa, kui arvestuse (koha finišiprotokollis) saab ainult üks
meeskond.

10. MV tulemused vastavalt kõikidel etappidel kogutud punktide kogusummadele.
11. Konkreetse ralli  võistkondlikus arvestuses võib üht klubi  esindada ka rohkem võistkondi

vastavalt konkreetse ralli juhendile. Neid võib koostada klubivõistkonnast sellel rallil välja
jäänud  või  ka  sinna  mittekuuluvatest  sama  klubi  registreerija  litsentsi  omavatest
meeskondadest. Arvestus vastavalt konkreetse ralli juhendile.

6.      MV   AUTASUSTAMINE  
6.1. EAL  autasustab  iga  arvestusklassi  MV  kolme  paremat  meeskonda  karikate  ja

medalitega hooaja lõpul. Samas autasustatakse KV klasside võitjaid.


