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• 2019 a. A1M Motorsport rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend

1.1 KV üldkorraldaja on A1M Motorsport
1.2 KV iga etapi jaoks koostatakse võistlusjuhend, mille registreerib Eesti Autospordi Liidu sekretariaat.

2.1. KV peetakse mitme-etapilise seeriavõistlusena.

2.1.1. Korraldatakse 3. etappi: 7. veebruar Otepää rahvasprint 1+1; 
20. aprill Otepää rahvasprint; 27. juuli Võru rahvasprint . Korraldaja jätab endale õiguse 
muuta etappide toimumise kuupäevi ja asukohti.

1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA

2. KV ETAPPIDE KALENDERPLAAN
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3.1. KV arvestusklassid:

3.1.1 J16 - Kuni 16-aastased noored (k.a.) ainult kaherattaveolistel autodel 
mootori töömahuga kuni 1600 cm³

3.1.2. J18 - 16-18 aastased noored (k.a.) ainult kaherattaveolistel autodel 
mootori töömahuga kuni 2000 cm³

3.1.3. Naised - kaherattaveolised tänavasõiduautod

3.1.4. M&L – M&L Liiga tehnonõuetele vastavad Moskvitš ja Lada-tüüpi tänavasõiduautod

3.1.5. SU - tagarattaveolised N-Liidu päritolu tänavasõiduautod

3.1.6. 2WD-V - kuni 1800 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod

3.1.7. 2WD-S - üle 1800 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod

3.1.8 4WD - neljarattaveolised autod

3.2. Võistlusautod peavad vastama kehtivatele rahvaralli tehnilistele tingimustele ja omama 
rahvaspordiauto tehnilist kaarti.

3.2.1.Kõik võistlejad peavad omama EAL rahvaspordi võistlejakaarti või sõitjalitsentsi. 
Karikasarja punktiarvestusse ei lähe võistlejad, kes on omanud 2018 aastal autoralli või rallikrossi 
sõitjalitsentsi ning osalenud võistlejana 2018 a. Autoralli EMV või Rallikrossi EMV etapil.

3. KV OSAVÕTJAD, ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD
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4.1. KV arvestust peetakse individuaalselt.

4.1.1. Etapil osalemiseks loetakse finiseerimist vähemalt ühes voorus.

4.2. Etapil omistatakse finišiprotokolli järgi arvestuspunkte igas võistlusklassis esimesele kaheksale 
tulemuse saanud võistlejale, vastavalt 10-8-6-5-4-3-2-1. Kõik võistlejad olenemata võistlusklassist 
paigutatakse ühte koondpunktitabelisse, mille põhjal moodustub sarja koondtulemus.

4.3. KV lõpptulemused selguvad kõikidel etappidel kogutud punktide liitmisel.   

4.4. Võrdsete punktisummade puhul eelistatakse:
 
a) kõrgemaid kohti saavutanud võistlejat  
b) edasisel võrdsusel otsustab parem koht omas klassis viimasel toimunud etapil 
c) edasisel võrdsusel otsustab parem koht omas klassis viimasel etapil viimases voorus.

5.1. Kuut parimat (hooaja koondpunktitabeli järgi) autasustatakse auhindadega.

5.2. KV on avatud eriauhindadele.

4. KV TULEMUSED

5. KV AUTASUSTAMINE
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