
TÄHTEDE SÕIT 2006
Juhend.

EESMÄRK: 
Pakkuda nostalgilist elamust. 1986 a. peetud ERF - Mobile esimesest 
Tähtede sõidust osavõtjatele ja pealtvaatajatele.

OSAVÕTJAD: 
Kuni 30 kutsetega võistlejat 

AEG JA KOHT: 
29.jaanuar 2006 Tallinna Hipodroom
09.00-10.00 võistlejate mandaat ja rajaga tutvumine (jalgsi)
10.00-10.10 võistlejate koosolek
10.10-12.00 vabatreeningud
12.00-13.30 kvalifikatsioonisõidud.
13.30-15.00 finaalsõidud.

VÕISTLUSAUTOD:
Korraldajate poolt antud N-rühma Mitsubishi Evo VI. Korraga 
võisteldakse kahe autoga ja üks auto on varuks. Võistlejatel kiivri 
kasutamine on kohustuslik. Sõiduajal peavad olema kinnitatud 
turvavööd.

VÕISTLUSRADA:
Võistlusraja pikkus on 1,1km ja laius ligikaudu 20m. Rada on ovaalse 
kujuga. Enne kurvi sisenemist on rajale paigutatud shikaanid 
(vt joon 1).

Joonis 1

VÕISTLUSSÜSTEEM: 
Vabatreening:

Vabatreeningutel saab iga võistleja teha kolm prooviringi. 

Kvalifikatsioon:
Kvalifikatsioonisõitudes sõidab iga võistleja lendstardist kaks ringi. 
Võistlusrajale sõites siirdub võistleja vastavalt sõidusuunale esimesse 



starti (vt joonis 1). Jääb joone taha seisma ja ootab rajakohtuniku luba 
alustada kiirendust. Esimese ringi ajavõttu alustatakse teisest punasest 
joonest (vt joonis 1). Võistleja läbib kaks ringi. Peale teise ringi finišit 
võistleja pidurdab hoo maha ja  suundub otse boksi (ei lähe kolmandale 
ringile). Kummagi ringi aeg fikseeritakse eraldi. Võistlejad 
järjestatakse kvalifikatsioonis kahest ringist parima ringiaja põhjal. 
Võistleja, kes riivab või sõidab otsa shikaanile, lisatakse ajaline trahv 
iga riivamise või otsasõidu eest 5sek.

Finaalsõidud:
Finaalsõidus on distantsi pikkus kaks ringi. Sõidetakse karikasüsteemis, 
kahe võiduni. Üks auto stardib ühelt stardisirgelt ja teine auto teiselt 
stardisirgelt (a´la trekijalgratta jälitussõit). Iga  võistleja sõidab ühe 
sõidu ühe autoga ja teise sõidu teise autoga. Juhul kui ühes paaris 
kumbki võistleja võidab ühe sõidu siis selgitatakse selle paari 
edasipääseja stardi-finišisirgel 200 m sprindiga. Sprindi sõidab võistleja 
autoga millega ta oli teises stardis.
Võistlejad pannakse kokku alljärgneva elliminaatori põhjal, kus 
esimest aega näidanud võistleja sõidab kaheksandat aega näidanud 
võistlejaga jne ...
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VÕISTLUSTULEMUSED:   
Poolfinaalide kaotajad selgitavad omavaheliste sõitude 3. ja 4. 

koha omaniku. Finaalsõitude esimese ringi kaotajad järjestatakse 5. 
kuni 8. kohani kvalifikatsiooni tulemuste põhjal. Alates 9. kohast on 
kvalifikatsiooni koht ka lõpptulemus.

AUTASUSTAMINE:
Osavõtumaks on 1000.- EEK , mis kõik läheb auhinnafondi.
Esimesed kolm kohta autasustatakse karika, diplomiga ja sularahaga
Vastavalt:
I koht – 15 000.- krooni
II koht – 10 000.- krooni
III koht – 5 000 krooni

Kõik võistlejad saavad Tähtede Sõidu meene.  


