
 

Virumaa rahvaralli 2012 

 

 
1 

 
Grossi Toidukaubad Virumaa rahvaralli 

06. oktoober 2012 
 

 

 

 

 
Registreeritud EAL-s nr 92/R  

 

1. VÕISTLUSE MÄÄRANG 

EAL rahvaralli karikavõistluste etapp 

Moskvich Liiga suure karika etapp ning rallikarika etapp 

 

Võistlus viiakse läbi vastavuses FIA spordikoodeksi ja selle lisadega, rahvaralli võistlusmääruse, EAL 

rahvaralli karikavõistluste üldjuhendiga, Moskvich Liiga karikavõistluste üldjuhendiga, Moskvich Liiga 

tehniliste tingimustega ja käesoleva võistlusjuhendiga. 

 
 

2. PROGRAMM 

Tegevus Aeg ja koht 

Võistlusjuhendi avaldamine Kolmapäev 
12.09.2012 www.autosport.ee/rallyreg 

Eelregistreerimine algab Kolmapäev 
12.09.2012 www.autosport.ee/rallyreg 

Eelregistreerimine lõpeb Esmaspäev, 
01.10.2012, 23.00 www.autosport.ee/rallyreg 

Stardinumbrite avaldamine Kolmapäev 
03.10.2012, 22.00 www.autosport.ee/rallyreg 

  

Laupäev, 06.10.2012 

Registreerimine, dokumentide kontroll 07.00 – 09.30 (võistluskeskus) 

Võistlusmasinate tehniline kontroll 07.00 – 10.30 (võistluskeskus) 

Stardinimekirja ning stardiaegade avaldamine 10.30 (ATT) 

Esimese võistlusauto start I osale 11.00 (võistluskeskus) 

Esialgsed tulemused 17.00 (ATT) 

Autasustamine 18.00 (võistluskeskus) 

 

 

3. KORRALDAJA, RADA 
3.1. Võistluse korraldab MTÜ Rallistar 

rallistar@rallistar.ee 

http://www.rallistar.ee 

 

3.2. Ametnikud 

Võistluse direktor: Imre Saks, tel. 506 9455 

Võistluse juht: Avo Kristov 

Ohutusülem: Väino Haiba 
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Rajameister: Georg Gross, Madis Halling 

Tehniline komisjoni: Tõnu Sepp, tel. 504 0562 
Peaajamõõtja: Arne Ilves 

Võistluse sekretär: Olga Haiba 

EAL-i turvavaatleja Avo Kristov 

 

3.3. Võistlus toimub Lääne-Virumaal, Vinni valla territooriumil. 

 

3.4. Võistluskeskuse asukoht ning ametlik teadetetahvel (ATT) 

Kehala paarisrada (asukoha koordinaadid: 59.27212, 26.468271) 

Kehala, Vinni vald 

Lääne-Virumaa 
Tel. 5225258 

Email. rallistar@rallistar.ee 

Võistluskeskus on avatud: 

Laupäev: 6.10.2012, kell 07.00 – 18.30 

 

3.5. Võistlusraja üldandmed 

Võistlusraja kogupikkus: 42,9 km 

Lisakatsete arv: 6 

Lisakatsete kogupikkus: 27km 

Korduvkatsete arv: 3 
Rajakate: kruus 

Võistlusrada on jaotatud üheks ringiks ja kolmeks osaks 

 
4. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSMASINAD 

4.1. Arvestusklassid 

4.1.1. J18 – kuni 18-aastased võistlejad kaherattalistel tänavasõiduautodel mille mootori 

töömaht ei ületa 2000 cm3 

4.1.2. Naised – kaherattaveolised tänavasõiduautod 

4.1.3. ML – Moskvich Liiga tehnonõuetele vastavad Moskvitš-tüüpi tänavasõiduautod 

4.1.4. SU – Vene/N-Liidu päritolu tagarattaveolised tänavasõiduautod (Moskvitš, VAZ, GAZ, 
ZAZ) 

4.1.5. 2WD-A – kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod 

4.1.6. 2WD-B – üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod 

4.1.7. 4WD – neljarattaveolised autod 

4.2. Võistlusmasin peab vastama EAL rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. 

 

5. REGISTREERIMINE, OSAVÕTUMAKSUD 
5.1. Võistlusele registreerimine toimub aadressil www.autosport.ee/rallyreg. Kaardilugeja 

andmeid võib esitada ja/või täpsustada võistluspäeval dokumentide kontrolli lõpuni. 
 

5.2. Osavõtumaksud võistlejaile on järgmised: 

- Klassides 4WD, 2WD-A, 2WD-B, ML, naised – 100 EUR meeskonna kohta. 

- Klassis J18 – 70 EUR meeskonna kohta. 

 

5.3. Osavõtumaks tuleb tasuda ülekandega MTÜ Rallistar arveldusarvele 221037716285 hiljemalt 

01.10.2010 kell 23.00. Selgitusse: „(Juhi nimi) - Virumaa rahvaralli 2012.“ 

 

5.4. Starti lubatakse kuni 90 võistlusautot. 
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5.5. Juhul, kui eelregistreerunud võistleja ei saa vääramatu jõu mõjul võistlusel osaleda, peab ta 
sellest korraldajat kirjalikult teavitama hiljemalt dokumentide kontrolli alguseks.  

 

6. OSAVÕTJAD 
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad mandaadis esitama:  

6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse 

6.1.2. juhtimisõigust tõendava dokumendi (v.a. alla 18.a. võistlejad ning 4.1.2 – 4.1.7 klassides 

võistlevad kaardilugejad) 

6.1.3. võistlusauto registreerimistunnistus 

6.1.4. liikluskindlustus 

6.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel) 
 

6.2. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda vaid kaassõitjaga, kes omab kehtivat 

võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti ning kehtivat juhiluba. 

 

 

 

7. RALLI KÄIK 
 

7.1. Esimese võistlusauto stardiaeg on 06. oktoobril 2012. a kell 11.00.  Stardikoht: Kehala, Vinni 
vald, Lääne-Virumaa. 

 

7.2. Stardiintervall on 1 minut.  

 

7.3. Lisakatse stardisignaal antakse fooriga. Stardimärguandeks fooritulede kustumishetk. 

 

7.4. Katkestanud meeskond peab katkestamise põhjustest koheselt teatama võistluskeskusesse, 

edastama korraldajale kirjaliku teate (blankett rajalegendi lõpus) kohtunikele või lõpuautole 

ja eemaldama võistlusnumbrid. 

 

7.5. Ringi viimasesse ajavõtukontrollpunkti võib karistuseta varem saabuda. 

 

7.6. Võistlusauto hooldamine, tankimine ja rehvide vahetus on lubatud rajalegendis märgitud 

kohtades. Hooldusalas tankimisel on nõutud vähemalt kahe kasutusvalmis 6 kg tulekustuti 

olemasolu. 

 

7.7. Toimub kaks regrupeeringut ringi I osa ja II osa lõpus - stardi-intervallide korrigeerimine 

toimub katkestajate ja hilinejate arvelt. 
 

7.8. Võistlusauto tehnilise rikke või avarii korral tuleb võistlusauto viivitamatult teisaldada 

ohutusse kohta ja vabastada võistlusrada. Kui võistlusauto teisaldamine ei ole võimalik, 

tuleb sõidukist minimaalselt 50 m kaugusele vastu sõidusuunda paigaldada ohukolmnurk. 

 

7.9.  Katkestanud meeskond peab katkestamise põhjustest koheselt teatama võistluskeskusesse 

tel. 5225258 ja koheselt eemaldama võistlusnumbrid. 
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7.10. Avariidest, kus esines võistlejate või pealtvaatajatega vigastusi, tuleb teavitada 

vastavalt FIA üldmäärustiku lisa IV p. 33 (ohutusside kaudu). Igal juhul peavad võistlejad 
kasutama legendiraamatu OK/SOS tahvleid. 

 

 

8. VASTULAUSED 
8.1. Vastulause esitamise aeg 30 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist. Vastulause 

kautsjon 300 EUR. 

 

8.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete 

puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral 

kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele. 
 

8.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta: 

a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud  

b) kostjal, kui vastulause rahuldati 

 

 

9. REKLAAM, KLEEBISED 
9.1. Korraldaja väljastab võistlejaile võistlusnumbrid. 

 

9.2. Korraldaja broneerib võistlusautol koha reklaamiks. 
 

9.3. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud vastavalt mandaadis saadud 

juhistele enne tehnilisele ülevaatusele saabumist. 

 

10. AUTASUSTAMINE 
10.1. Iga arvestusklassi kolme paremat autasustatakse karikaga ning autasustamine toimub 

võistluspäeval võistluskeskuses orienteeruvalt kell 18.00 

 

11. LISASÄTTED 
11.1. Kõik võistlusautod peavad hooldusalal kasutama autode all vedelikekindlat aluskatet.  

 

11.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul. 

 

11.3. Hooldusalas on keelatud liikuda kiiremini kui 15 km/h.  

 

11.4. Iga võistleja osaleb omal vastutusel. Võistluse korraldajad ja Eesti Autospordi Liit ei 

vastuta võimalike õnnetuste ning nende tagajärgede eest 

 

12. KARISTUSED 
12.1. Rahvusvahelise FIA spordikoodeksi (ja selle lisade), Eesti autoralli võistlusmääruse ja 

rahvaralli võistlusmääruse, Moskvich Liiga tehniliste tingimuste ja võistlusjuhendi rikkumise 

eest määravad karistused korraldaja ja EAL. 


