
Võistlusjuhend  

Vao rahvasprint 
 
Võistlus toimub pühapäeval, 14. augustil 2005. a Vao suvelõpupeo raames. 
 
Kooskõlastatud EAL Noorte- ja Rahvaspordikomitees ……………….. 
Registreeritud EAL-s  nr.93/RS. 
 
1. VÕISTLUSTE KOHT, AEG, AJAKAVA 
 
1.1. Võistlused toimuvad pühapäeval, 14. augustil 2005. a Vao külas (Vao küla, Koeru vald, 
Järvamaa). 
 
Raja pikkus: 1600 m 
Raja laius: 3-10 m 
Rajakate: 600m kruus, 1000m asfalt 
 
1.2. Ajakava 
1.2.1. Esmaspäeval, 01. augustil avaldatakse internetis www.hot.ee/vaokyla võistlusjuhend, samal 
aadressil algab osavõtjate eelregistreerimine. 
1.2.2. Pühapäeval, 14. augustil: 
10.00-11.45 - mandaat, tehniline kontroll, rajaga tutvumine 
12.00 - võistlussõidud 
19.00 - autasustamine 
 
Võistluste täpne ajakava, stardijärjekord ja info võistluste ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas. 
 
  
2. KORRALDAJA 
 
2.1. Võistluse korraldab MTÜ Vao Küla selts 
2.2. Ametnikud 
Võistluse juht: Väino Liiva 5062593 
Peaajamõõtja: Arne Ilves 
Tehniline kontroll: Tarmo Pimpernell 
Turvaülem: Mait Karu 
Ohutusjuht: Erki Tuiken 
Võistluste sekretär: Ülle Jääger 
2.3. Täiendav info 
Peep Kristal 51 04 547 
Margus Laanep 56 250 154 
 
3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD 
 
3.1. Arvestusklassid 
3.1.1. ML - Moskvich Liiga tehnonõuetele vastavad autod 
3.1.2. Väike (V) - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kahe- või neljarattaveolised autod 
3.1.3. Suur (S) - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kahe- või neljarattaveolised autod  
 
3.2. Võistlusautod  
3.2.1. Võistlusautod peavad vastama EAL Tehnikakomitees 01.02.2004 kinnitatud rahvaralli ja 
rahvasprindi tehnilistele tingimustele. 
3.2.2. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata. 
3.2.3. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib korraldaja kontrollida iga vooru eel, tehnonõuetele 
mittevastavat autot vooru starti ei lubata. 
3.2.4. Rendiautol võistlemine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel korraldajate ja rendifirmaga (ei 
kehti liisingautode kohta). 
 
 



 
4. OSAVÕTJAD, KINDLUSTUS 
 
4.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama mandaadis:  
4.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse 
4.1.2. kehtiva võistlejakaardi või EAL võistlejalitsentsi 
4.1.3. juhiloa 
4.1.4. sõiduki registreerimistunnistuse kehtiva tehnoülevaatuse märkega  
4.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi 
4.1.6. sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse poliisi 
4.1.7. meeskonna registreerimise avalduse koos esindaja nimetamisega, kui osaletakse võistkondlikus 
arvestuses 
4.2. Starti lubatakse 80 võistlusele eelregistreerunud osavõtjat. 
4.3. Lisaregistreerimine kohapeal vabade stardikohtade olemasolul. 
4.4. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult 
õige stardinumber. Ülejäänud stardinumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta. 
 
5. OSAVÕTUMAKSUD 
 
5.1. Osavõtumaksud ekipaažile on järgmised: 
V :   400,00 krooni 
S:     400,00 krooni 
ML:  400,00 krooni 
5.2. Võistkondlik arvestus 
5.2.1. Võistkonna moodustavad 3 ekipaaži. 
5.2.2. Võistkonna registreerimismaks 500 krooni tasuda kohapeal. 
5.3. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis. 
 
6. VÕISTLUSTE KÄIK 
 
6.1. Võistlused viiakse läbi vastavuses rahvasprindi võistlusmääruse, tehniliste tingimuste ja käesoleva 
võistlusjuhendi järgi. 
6.2. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil, rikkumine toob kaasa võistlustelt 
eemaldamise. 
6.3. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt stardinimekirjale. Stardijärjekorra määrab 
korraldaja ning avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil.  
6.4. Stardiintervall 1 minut. 
6.5. Stardisignaal fooriga (stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk), start paigalt, töötava 
mootoriga. 
6.6. Valestardi eest karistus 10 sekundit. 
6.7. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus. 
6.8. Toimub vähemalt kolm võistlussõitu. Olenevalt võistlejate arvust jätab korraldaja endale õiguse 
voorude arvu suurendada . Autos viibib korraga ainult üks võistleja 
6.9. Lõplik tulemus saadakse võistlussõitude aegade liitmisel, arvesse ei lähe halvima vooru tulemus. 
 
 
7. PROTESTID 
 
7.1. Protestiaeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist teadetetahvlil. Protesti kautsjon 1000 
krooni, auto lahtivõtmisel 3000 krooni. 
 
8. REKLAAM, KLEEBISED 
 
8.1. Korraldaja väljastab võistlusnumbrid ning reklaamkleebised, mis peavad autole jääma võistluste 
lõpuni. 
8.2. Reklaamist keeldumise korral tuleb võistlejal tasuda kahekordne stardimaks. 
8.3. Reklaamid peavad olema paigaldatud autole enne tehnilisele komisjonile esitamist. 
 
 



 
9. AUTASUSTAMINE 
 
9.1. Iga arvestusklassi kolme parimat autasustatakse korraldaja karikaga. 
9.2. Parimat võistkonda autasustatakse karikaga. 
9.3. Auhind parimale naisvõistlejale. 
9.4. Võistluste korraldaja koos sponsoritega võib välja panna eriauhindu ning võistlus on avatud 
eriauhindadele. 
9.5. Autasustatavad on kohustatud osalema tseremoonial. 
 

10. MUUD SÄTTED 
 
10.1. Võistlejad peavad jälgima rajal võisteldes ning raja vahetus ümbruses viibides kõiki 
ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi. Samuti liikuma 
võistluspaigas väljaspool  võistlustrassi kiirusega mitte rohkem kui 20 km/h. Nende nõuete eiramise 
puhul, võib võistluse Peakohtuniku otsusega saada kas võistlus katkestatud või siis viia korrarikkujast 
võistleja võistlusest eemaldamiseni ning tema võistkonna tulemuse tühistamiseni. 
10.2. Võistlussõitude ajad ning muu informatsioon jooksvalt Võistluste Ametlikul Teadetetahvlil. 
10.3. Võistluse korraldajal on kooskõlas võistluste peakohtunikuga õigus teha võistluste käigus ja 
võistluste juhendis kohapeal muudatusi, tulenevalt võistlejate arvust ning arvestades ilmastiku 
tingimusi ning võistlejate tervislikku seisukorda. 
10.4  Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab peakohtunik  kohapeal. 
 
 
11. VASTUTUS 
 
11.1. Võistluse korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Iga 
võistleja osaleb omal vastutusel.  


