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Simuna jäärada 2010-2011 

Väike-Maarja valla lahtised meistrivõistlused 

Üldjuhend 

 

Võistlus korraldatakse vastavalt jäärajavõistluste korraldamise üldalustele (vt www.autosport.ee > 

Jäärada > Korraldamise üldalused) 

 

1. KORRALDAJA 

1.1 Meistrivõistluste korraldaja on MTÜ Rallistar. 

 

1.2 Täiendavat infot võistluste kohta saab: 

Marti Rillo, tel. 52 44 800, rallistar@rallistar.ee 

Väino Haiba, tel. 50 53 488 

 

 

2. ETAPPIDE KALENDERPLAAN 

2.1 Meistrivõistlused toimuvad mitme-etapilisena. 

 

2.2 Korraldatakse kuni 4 etappi ajavahemikul detsember 2010 – aprill 2011 

 

 

3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD, KOHUSTUSED 

3.1 Meistrivõistluste arvestust peetakse alljärgnevates klassides: 

 Noored – alla 18-aastased noored kaherattaveolistel sõiduautod 

 Naised – kaherattaveolised sõiduautod 

 2WD-E – esirattaveolised sõiduautod 

 2WD-T – tagarattaveolised sõiduautod 

 4WD – neljarattaveolised sõiduautod 

 

3.2 Võistlusautod 

3.2.1 Võistlusauto peab olema tehniliselt korras. 

3.2.2 Võistlusautos peab olema kogu võistluse vältel kehtiva ülevaatusega tulekustuti 

minimaalse kaaluga 1kg, ning esmaabipakk. 

3.2.3 Pukseerimissilmus auto ees või taga on kohustuslik. 

3.2.4 Kõik võistlusautod peavad hooldusalal kasutama autode all vedelikekindlat 

alustenti! Vastasel juhul trahv 500 EEK. 
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3.2.5 Lubatud on naastrehvide kasutamine, mis vastavad Teede- ja Sideministri 

määruses Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele 

esitatavad nõuded1 sätestatule 

3.2.6 Piikrehvide kasutamine mistahes võistlusklassis on keelatud! 

3.2.7 Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata. Võistlusauto 

tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel. 

 

4. MEISTRIVÕISTLUSTE TULEMUSED 

4.1 Meistrivõistluste punkte saavad igal etapil 15 paremat klasside arvestuses – esimene 

koht 20, teine koht 16, kolmas koht 14, neljas koht 12, viies koht 11, kuues koht 10 

jne. Etappide kokkuvõttes võrdsete punktisummade korral on eelistusjärjekord: 

1) Parem tulemus esimesel etapil 

2) Osalemine rohkematel meistrivõistluste etappidel 

3) Parem tulemus viimasel etapil 

 

5. VASTULAUSED 

5.1 Vastulause esitamise aeg on kuni 15 min pärast esialgsete tulemuste avaldamist. 

Vastulause kautsjon 1000 EEK. 

 

6. AUTASUSTAMINE 

6.1 Autasustatakse iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat. 

 

6.2 Etappide kokkuvõttes autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat.  

 

7. LISASÄTTED 

7.1 Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse 

toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus. 

 

7.2 Kui ebasoodsad ilmastikuolud võivad takistada võistluse läbiviimist, teavitavad 

korraldajad võistlejaid internetileheküljel www.rallistar.ee vähemalt 3 päeva enne 

etapi toimumist vastavalt kas võistluse ärajäämisest või edasilükkamisest. 

 

7.3 Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul. 

 

7.4 Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest. 

                                                           
1
 https://www.riigiteataja.ee/akt/13312367  

http://www.rallistar.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312367

