
 

 

OLEREX EESTI MEI  

 

 

1.1. 2016
mitmeetapilise 
Eesti Autospordi Liidu (EAL) alakomiteega  Eesti Rallikrossi Komiteega (ERK). Igaks 

veebilehel 
 

alade 
 
 

juhatuses. 

 
 

veebilehel. 

1.4. MV etappide arv on maksimaalselt 7. 
  

1.5. Hooaja ametlik treening- 3.aprill 2016.a Elvas, Kulbilohus ja seal 
soovituslik 

  

Kalender avaldatakse EAL veebilehel http://www.autosport.ee ja www.rallikross.ee 

1.6 6  
, stardiala, 

. Rajaskeemid k -ile 
 edastab need omakorda hooaja TV ja 

 ajakirjanikele. Ajakirjanike 
 sekretariaadis. Peakohtunikul 

 keelatud 
alas. Kahe kirjaliku hoiatuse andmisel samale ajakirjanikule on Eesti Rallikrossi Komiteel 

 -ile ja mitte akrediteerida 
 



1.7
antud rajal. Pole Position on 
kurvi suunale.  

1.8
ult 

- 
 ja transponder peab olema 

is peab olema Mylaps 
 

 

 
 

2.2. MV arvestusklassid: 

2.2.1 SuperCar (neliveolised autod) 

2.2.2 Super1600 (esiveolised autod kuni 1600cc) 

2.2.3 TouringCar (tagaveolised autod kuni 2000cc) 

-17-eluaastat) 

assiga Super1600. Neil on klassisiseselt eraldi 
arvestus ja autasustamine. Autod peavad vastama Super1600 klassi tehnilistele tingimustele. 

-aastase  eelnevate aastate  Eesti 
). Tagasi noorteklassi 

minna  Alla 12-
 Loa saamiseks on vaja: 

1) eelnevat kogemust auto-  

piisavalt tugev.  

Alla 18-  
ametliku hooldaja kirjaliku loa. 

6  

Klass     Numbrid     



SuperCar     1-99    Valge    Must 

Super1600/Junior1600   1-99/   Sinine    Valge 

TouringCar    1-99    Roheline    Valge 

 

Vajadusel saab etappide mandaadist numbreid juurde osta. 

 

- ja 
registreerijalitsents.  

Sarjamaks on 
kontole: Rallikrossi EE652200221052622642, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 

 saavad MV punkte sarja registreerumisele ja 
 

4. STARDIMAKSUDE PIIRHINNAD 

itja, kes ei osale 
rallikrossi 
stardimaks on 150 eurot. Eelregistreerimisel kantakse korraldaja kontole 100 eurot 
(Rallikrossi EE652200221052622642, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 
Swedbank  tasutakse 

  

4.2. Registreerimine 

4.2.1 Eelregistreerimine toimub veebilehel www.autosport.ee/rk. Eelregistreerimine algab 
koos 
korral   

korraldaja  

toimu  

 

-l): 

 



8.00-8.40  Dokumentide kontroll 

9.00-9.05   

8.10-9.30  Tehniline kontroll 

8.15-9.45  Vabatreening 

9.50-10.00   

10.15-11.15   

11.30-12.30   

12.30-12.50   

13.00-14.00  III  

14.00-    

 

Autasustamine 

 
jagamine to

  

5.2 Tehniline kontroll toimub  klasside kaupa ajagraafiku alusel. Tehnilise 
kontrolli ajagraafik 
ajagraafik ametlikul teadetetahvlil (ATT).  

soovib. 
 

 -ringi. Vabatreening on eraldistardist (intervalliga). 

esimese 
 

registreerijaklubide esindajad.  

 

  

 



 
mootoriga. 

.  
 

 

teises orra alusel. 

 te punktide korral starditakse 
 us kumbki 

  

 
 

stardis 
   

 
 

hoiatus. 

sekundilise  

50 kohapunkti, teine 45 kohapunkti, 
kolmas 42 kohapunkti, neljas 40 kohapunkti, viies 39 kohapunkti, kuues 38 kohapunkti, 
seitsmes 37 kohapunkti jne.    

 oma 
  

 punkte ei 
saa.  

 

5.5.15. Kui 
 tulemusele selles voorus 30 sekundit. 

liites 
tulemusena sama 



parema tulemuse saanud  
ja saanud tulemuse kirja 

  

  

1. koht 16 punkti 

2. koht 15 punkti 

3. koht 14 punkti 

4. koht 13 punkti 

5. koht 12 punkti 

jne 

16. koht 1 punkt 

 

 
 ja 

saanud tulemuse kirja    

suurema  

5.6.3. Poolfinaalid toimuvad  
(kummaski poolfinaalis  
tulemuste rohkem  

5.6.4. Esimeses poolfinaal
9, ja 11 koht.  

ja 12 koht.  

 

1. koht 6 punkti 

2. koht 5 punkti 

3. koht 4 punkti 

4. koht 3 punkti 



5. koht 2 punkti 

6. koht 1 punkt 

 (
 startida poolfinaalis, asendatakse mittestartiv   

13nd , kes ei osale vastavas finaalis. 
 

eelstardialas valmis 13- Kui ka 
 Asenduskohaga pool

 stardis edasi.  

-2-
 Autode stardiridade ja -kolonnide piki- 

 dist. 

(esimese, teise ja kolmanda). 

5.6.9. 

 

 
 

viimase stardikoha, 
stardis edasi. 

 

1. koht 8 punkti 

2. koht 5 punkti 

3. koht 4 punkti 

4. koht 3 punkti 

5. koht 2 punkti 

6. koht 1 punkt 

5 rgmiselt: punktid 
 

 



rohkem 1., 2., 3., jne kohti. Finaalis (kohad 1-6) saavutatud punktid 
kohapunktid. 

 
liitmise teel. 

 
 

saavutavad etapi arvestuses koha vastavalt punktiarvule. 

, sellest 
finaalist punkte ei saa. Kohtu  

 

5.6.15 Mittestartinu  saab finaali tulemuseks sama finaali 
viimase koha.  

5.6.16 Valestardi korral 
korral. Selleks  

ehk lisaring. 
EXC). 

5.7 Stardikorraldus. 

 

5.7.2 Rehvipuhastuskiirendus on keelatud.  

- 
viibida stardialas. 

 

 

 
  

-  
  

Protesti  
 



5.10 Lisatasku. 
  

lisatasku.  

 

 

selles  

 

 

etappidelt. 

6.1. Igal etapil  

Tabel 1. Punktid vastavalt kohale. 

Koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Punkte 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

6.3 Seitsmest . 

kolmandaid d kohti etappidel, kus 
 

saavutas parema tulemuse  

hooaja  

-i sekretariaadis vastu 3 
  

7.  

kinnisesse 
 Kinnises parklas peab J

viivitamatult lahkuma. Autod 



esialgsete tulemuste avaldamist. Autod 
. Kinnises pargis on keelatud igasugused remont- 

samuti tankimine. 

8. HOOLDUSALA 

 

. 

minimaalse 
 

  

 t 8 x 10 m.  

, 
kes on kohustatud . 

9 KORRALDAJA VASTUTUS 

otsuste 
karistada. 

 

10.1 MV etapil autasustatakse  
 karikatega, lisaks on rahalised auhinnad, 

 autasustamisel kandma 
 

punktiarvestuses ainult Junior1600 klassi punktid.  

 

10.3 MV autasustamine toimub EAL ja/ 6  

  



 

  



 
Lisa 2: KARISTUSTE TABEL 

Rikkumine            Karistus (kuni) 

1. Tehnilistele tingimustele mittevastavus        Stardikeeld 

       Stardikeeld 

   Stardikeeld 

4. Osalustasu maksmata  Stardikeeld 

 
juhi otsus 

 
eemaldamine 
(EXC) 

7. Tehnilise komisjoni paigaldatud markeeringute ning  

kohustusl  
juhi otsus 

  

 S
eemaldamine 
(EXC) 

9. Valestart eel  Ajaline karistus 
30 sekundit 
selles 

 

Valestart finaalides  Kodusstart + 
valestardi teinud 

k
jokker lap kahel 
korral 

Teine valestart finaalides Teise valestardi 

eemaldatakse 



(EXC) 

10. Lipusignaalide eiramine  
juhi otsus 

Kollase lipu eiramine  Hoiatus koos +20 
sekundiline 
karistus kuni 

 
eemaldamiseni 

 
juhi otsus 

12. Liigne kiirus boksialal  Rahatrahv 
200EUR 

te eiramine  
eemaldamine 

       Stardikeeld 

 120-sekundiline 
karistus 

  Asjaomase 
finaali viimane 
koht ja punkte 

ei saa 

 120-sekundiline 
karistus 

 Asjaomase 
finaali viimane 
koht (enne 
mittestartijaid) 

ku 

teavitamata mitte ilmumine/mittevastav riietus  Etapi tulemuse 
 

  Hoiatus 



 Etapi tulemuse 
 

19. Boksi alal suitsetamise ja avalik alkoholi tarbimise keelu rikkumine  Rahatrahv 
200EUR 

 Rahatrahv 
20EUR 

21. FIA spordikoodeksi punktis 12.1.1.f 

 Karistus 
 Eesti 

Rallikrossi 
Komitee poolt 

spordikoodeksi ja 
muude 
juhenditega 

Eesti  

  



Lisa 3: KALENDER 

 

ja infopäev

Misso rallikrossirajal Võrumaal

Audru ringrajal Pärnumaal

 




