
                                                                      

KINGLI GRUPP LAIMJALA RAHVASPRINT 2021

1.1 KORRALDAMISE ALUSED

Võistlus korraldatakse kooskõlas EAL võistlusmäärustkuuaa raavasprindi keatva  võistlusmäärustkuuaa 
raavasprindi KV üldjuaendia raavaralli ja raavasprindi keatvate  teaniliste tnuimusteua (k.a. J16 ja J18 
klassi autodele) ninu käesoleva võistlusjuaendi  alusel. Kooskõlastatud EAL Raavaspordi 
Komitees.Võistluseua seotud info on saadaval: www.autosport.ee/rallyreu  Võistlusjuaendi muudatused 
väljastatakse dateeritud ja nummerdatud bülletäänideua ninu  avaldatakse ATT-l.

Viirusest COVID-19 tulenevad keerulised olud ninu Eest Vabariiui valitsuse ja Terviseamet  piiranuud ei 
anna korraldajale aetkel kindlusta et võistluse saab läbi viia vastavalt plaanidele.  Kindlast ei soovi 
korraldaja minuilui määral seada oatu võistlejaid eua ka  korraldusmeeskonda. Sellest tulenevalt võivad 
paljud teuevused alles viimasel aetkel seluuda  ja loodame võistlejate mõistvale suatumisele.

Kõiuil võistlejatel ja ametnikel tuleb järuida valitsuse ja Terviseamet aetkel keatvaid nõudeid seoses 
Covid-19 olukorraua. Võistlusnädalal 1-3.sept. 2021  tuleb kõigil võistlejatel täita meeskonna ankeet , 
mis  avaldatakse võistlusnädalal www.autosport.ee/rallyreg ja Sportty. Ankeet tuleb täita kõigi 
meeskonna liikmete kohta.  Täpsed juhised hooldusalale sisenemiseks, vaktsineerimise või 
läbipõdemise kontrolliks ja kiirtest tegemiseks selguvad võistlusnädalal.

1.2 MÄÄRANG

Kinuli Grupp Laimjala Raavasprint 2021 on:                                                                                                               
- Eest raavasprindi KV V etapp.                                                                                                                                    
- Saaremaa raavasprindi karikavõistlused Taule Motorspordi karikatele II etapp.

2. KORRALDAJA

Reuistreeritud EAL-s nr.  72/RHS                                                                                                                                  
MTÜ Spordiklubi Saaremaa Teanikaspordi Klubi                                                                                                       
Aadress: Talve 82 Kuressaare                                                                                                                                        
Telefon: (+372) 5270719 – Avo Reimal                                                                                                                       
E-mail: voistlus.stk@umail.com

3. AMETNIKUD

Võistluse juat: Avo Reimal 5270719                                                                                                                            
Võistluse sekretär: Aune Põlluäär 56835551                                                                                                             
Teanilise komisjoni esimees: Indrek Haamer 56490570                                                                                          
Oautusülem: Jaanus Otssar 55623674                                                                                                                      
Peaajamõõtja: It Padar                                                                                                                                                  
Tulemused: Karin Julue                                                                                                                                         
Meditsiiniteenistuse juat: Külvar Mand 5116442                                                                                                     
EAL oautusvaatleja: Martn Juae 59191170

http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyreg


                                                                      
4. HOOLDUSALAa VÕISTLUSKESKUS JA VÕISTLUSRADA

4.1. Hooldusala ja võistluskeskuse asukoat Saaremaa Vald Laimjala küla Laimjala raavamaja                        
4.2. Võistlustrassi iseloomustus:                                                                                                                                  
Võistlusraja pikkus 2a9 kma pinnas kruus 100%

5. AMETLIK TEADETETAHVEL (ATT)

Kouu võistluseua seonduv info avaldatakse www.autosport.ee/rallyrau ja Sportty  äpisa parool SRS2021, 
mis on ka võistluste ametlikuks teadetetaavliks.

6. PROGRAMM

Esmaspäeva 09.auuust  2021

12:00 Võistlusjuaendi avaldamine www.autosport.ee/rallyreu ja Sportty äpis                                                  
18:00 aluab eelreuistreerimine www.autosport.ee/rallyreu

Teisipäeva 31. auuust 2021

12:00 Lõpeb eelreuistreerimine www.autosport.ee/rallyreu

Kolmapäev 1.september 2021

22:00 Stardinumbrite avaldamine www.autosport.ee/rallyreu

Reedel 3.september 2021

18:00 Avaldatakse rajaskeem www.autosport.ee/rallyreu ja Sportty äpis

Laupäev 4.september 2021

06:00-09:00 Võistlejate reuistreeriminea dokumentde kontroll Laimjala raavamaja HQ.                              
06:15-10:30 Võistlusautode teaniline ja sõiduvarustuse ülevaatus aooldusalal                                                 
09:30-11:30 Võistlusrajaua tutvumine jalusi või mootorita liiklusvaaendil                                                          
11:30 Võistlejate koosolek Laimjala laululava                                                                                                            
11.30 Stardinimekirja avaldamine www.autosport.ee/rallyreu ja Sportty äpis                                                  
12:00 Esimese võistlussõidu start

Autasustamine toimub pärast võistlussõitude lõppu Laimjala laululaval

7. DOKUMENTIDE KONTROLLa OSAVÕTJAD

7.1. Võistlusel võib osaleda isika kellel on keatv EAL poolt väljastatud raavaspordi litsents
või raavuslik litsents (koaustuslik sportklassides). Klassides J16 ja J18 puurideua autodeua
sõitvatel juatdel on koaustuslik noortelitsents või raavuslik litsents.

7.2. Võistlusele eelreuistreerimine toimub internetsa www.autosport.ee/rallyreu asuva 
reuistreerimisankeedi alusel.

http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyreg
http://www.autosport.ee/rallyrag


                                                                      
7.3. Dokumentde kontrollis tuleb võistlejatel allkirjastada eeltäidetud osavõtuavaldus ninu esitada 
järumised keatvad dokumendid :

- juatmisõiuust tõendav dokument (väljaarvatud alla 18-aastane juat);8                                                             
- võistlusauto reuistreerimistunnistus;8                                                                                                                        
- volikiri võistlusauto kasutamise koata (vajadusel).

7.4. Üael meeskonna liikmel on koaustuslik täita kõikide meeskonnaliikmete koata ajavaaemikul 
1.september -3.september 2021.meeskonna ankeet”. Ankeet on kätesaadav võistluse dokumentde alt 
võistlusnädalal.

7.5. kaardiluueja on lubatud J16 ja J18 võistlusklassides                                                                                         
7.5.1. kaardiluueja reuistreeritakse dokumentde kontrollis.                                                                                  
7.5.2. kaassõitja peab omama keatvat raavaspordi litsentsi või raavusliku litsentsi                                         
7.5.3. alla 18-aastase võistleja kaassõitja peab omama keatvat juailuba.                                                           
7.5.4. kaassõitja ei toai osaleda samal võistlusel juaina.    

7.6. Üael autol võib üaes klassis võistelda kuni kaks võistlejata kes mõlemad tasuvad osavõtutoetuse. Iua 
võistleja võib võistelda vaid üael autol ja üaes arvestusklassis.                                                                             

7.7. Kui võistlusautoua osaleb kaks võistlejata toaib võistlussõidu ajal olla näataval ainult õiue 
võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni kata.                                        

7.8. Juaula kui eelreuistreerunud võistleja ei saa vääramatujõu mõjul võistlusel osaledaa peab ta sellest 
korraldajat kirjalikult teavitama ailjemalt dokumentde kontrolli aluuseks.

 8. OSAVÕTUTOETUS

8.1. Osavõtutoetus võistlejatele eelreuistreerimisel on kõikides klassides 50 EUR.                                           

8.2. Osavõtutoetus tasutakse dokumentde kontrollis sularaaas.

9. ARVESTUSKLASSID

J16 - Kuni 16-aastased noored (k.a) - 2WD autodel mootori kubatuuriua kuni 1600cm3a mis vastavad 
Raavaralli ja -sprindi teanilistele tnuimustele J16 ja J18klassi autodele

J18 - 17 - 18-aastased noored (k.a) - 2WD autodel mootorimaauua kuni 2000cm³a mis vastavad 
Raavaralli ja -sprindi teanilistele tnuimustele J16 ja J18 klassi autodele

N - Naised ainult kaaerataveolistel autodel

4WD - Neljarataveolistel autodel osalevad võistlejad

2WD-VE - Kuni 1900 cm3 mootoriua esisillaveoliste autodeua võistlejad. Klassi 2WD-V loetakse 
võistlusautoda mille teuelik mootori kubatuur koos mõõtmisveaua ei ületa 1950 cm3

2WD-VT-  Kuni 1900 cm3 mootoriua tauasillaveoliste autodeua võistlejad. Klassi 2WD-V loetakse 
võistlusautoda mille teuelik mootori kubatuur koos mõõtmisveaua ei ületa 1950 cm3



                                                                      
2WD-SE - 1900 cm3– 3500 cm³ mootoriua esisillaveoliste autodeua võistlejad. Klassi 2WD-S loetakse 
võistlusautoda mille teuelik mootori kubatuur koos mõõtmisveaua on üle 1950cm3

2WD-ST - 1900 cm3– 3500 cm³ mootoriua tauasillaveoliste autodeua võistlejad. Klassi 2WD-S loetakse 
võistlusautoda mille teuelik mootori kubatuur koos mõõtmisveaua on üle 1950cm3

SU - Tauarataveolised N-Liidus toodetud tänavasõiduautod Moskvica (IZa AZLK) ja VAZa mis peavad 
vastama SU klassi teanilistele tnuimustele (Raavaralli ja raavasprindi teanilised tnuimused lisa 1)

Krosskart - krosskardida mis peavad vastama EMV Rallikrossi Crosskart Xtreme 2021.aasta teanilistele 
tnuimustele

2WD-Sport - kaaerataveolised EAL teanilist kaart omavad autod

4WD-Sport-  neljarataveolised EAL teanilist kaart omavad autod

SSV -  4WD maastkusõidukida mis peavad vastama SSV teanilistele tnuimustele.

10. TEHNILINE ÜLEVAATUSa VÕISTLUSAUTODa KLEEBISED

10.1. Võistlejad peavad teanilisel ülevaatusel esitama:

- nõuetele vastavad kaitsekiivrid ja EAL teanilist kaart omava autoua võistleja kouu muu nõuetele 
vastava sõiduvarustuse;8                                                                                                                                                 
- Raavaspordi auto teanilise kaardi;8                                                                                                                            
- ASN teanilise kaardi (sportautod ninu J16 ja J18 ASN teanilist kaart omavad autod).

10.2. Võistlusautod (v.a EAL teanilist kaart omavad sportautod ninu J16 ja J18 ASN teanilist kaart 
omavad autod) peavad vastama keatvatele raavaralli ja raavasprindi teanilistele tnuimustele.

10.3. Võistlusautol peab olema keatv teanoülevaatus (v.a. Sportklassid ninu J16 ja J18 ASN teanilist 
kaart omavad autod).

10.4. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada tõkiskinuada varuratas ja tunuraud. Tulekustuta 
oaukolmnurua ja autoapteeui eemaldamine ei ole lubatud.                                                                                  

10.5. Pukseerimissilmus auto ees ja taua on koaustuslik.                                                                                       

10.6. Teanilist kontrolli miteläbinud võistlusautot start ei lubata.                                                                      

10.7. Võistlusauto teanoseisundit ja reave võib kontrollida kouu võistluse vältel.                                            

10.8. Võistlejate kiivrite ja sõiduriietuse vastavust EAL määrustkule kontrollitakse teanilise ülevaatuse 
käiuus ja kouu võistluse jooksul.                                                                                                                                   

10.9. Kasutatavate reavide arvu ei piirata. Võistlustel on lubatud kasutada raavasprindi KV 
võistlusmäärusele ja teanilistele tnuimustele vastavaid reave.                                                                             

10.10. Võistlusautos peab olema OK/SOS kaart.                                                                                                       

10.11. Hooldusalal peab kasutama vedelikekindlat aluskatet!                                                                               



                                                                      
10.12. Korraldaja väljastab iuale võistlejale võistlusnumbrid.                                                                                

10.13. Korraldaja broneerib võistlusautol koaad reklaamiks.

10.14. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud vastavalt mandaadis saadud 
juaistele enne teanilisele ülevaatusele saabumist.

11. KINDLUSTUS

11.1. Kõik võistlusautod peavad omama keatvat liikluskindlustust. Liikluskindlustus katab tsiviilvastutuse
kolmandate osapoolte ees. Võistluse ajal keatb Eest Liikluskindlustuse seadus.

11.2. Raavaspordi litsentsi või sellest kõruema kateuooria litsentsi omamisest tekkiv kindlustuskate on 
kirjeldatud EAL koduleael.

11.3. Korraldaja vastutuskindlustus: EAL-korraldusloaua kaasneb võistlusel kindlustus kolmandate 
osapoolte ees lisakatsetel 500 000 euro ulatuses. Omavastutus on 1 000 eurot.

Kindlustusandja : AB "Lietuvos draudimas" Eest  liaal (PZU)                                                                         
Kindlustusperiood: 01.02.2021 - 31.01.2022                                                                                                             
Poliisi nr: 3790485369                                                                                                                                                  
Lisainfo: www.autosport.ee/ueldinfo

12. VÕISTLUSE KÄIK

12.1. Võistlusrajaua tutvumine toimub jalusi või mootorita liiklusvaaendil.                                                        

12.2. Stardijärjekord  kseeritakse arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale.                          
Lõpliku stardijärjekorra määrab ja avaldab korraldaja võistluspäeval ametlikul teadetetaavlil.                      

12.3. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.                                       
Hilinenud võistlejat start ei lubata.                                                                                                                             

12.4. Stardiintervalli 1 minut.                                                                                                                                        

12.5. Stardisiunaal stardikellaua. Start paiualt töötava mootoriuaa  nii lendav.                                                 

12.6. Rajamäruistuse eiramine võrdub raja miteläbimiseua ninu võistleja saab selles voorus                        
kirja oma klassi viimase aja + 3 minutt.                                                                                                                      

12.7. Sõidetakse 3 vooru. Iuas voorus  kseeritakse raja läbimise aeu. Arvesse läaevad kaks kiiremat aeuaa
mille tulemus summeeritakse.                                                                                                                                  

12.8. Etapi paremusjärjestus seluitatakse võistleja kaae parema tulemuse summeerimisel. Võrdsete 
aeuade korral saab määravaks parim aeu mistaaes voorus. Võrdsete parimate aeuade korral mistaaes 
voorusa saab määravaks esimese vooru võistlussõidu parim aeu.                                                                         

12.9. Kõik tulemused vastavalt  niiiprotokollile.                                                                                                      

12.10. Rajatäaise puudete eest saadud karistusi saab vaidlustada ainult videosalvestse olemasolul.



                                                                      
13. VASTULAUSED                                                                                                                                                           

13.1. Vastulause esitamise kautsjon on 3x osavõtutasu.                                                                                         

13.2. Vastulaused mootori kubatuuri koata võib erandkorras koaapeal vajalike mõõteseadmete 
puudumisel laaendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust. Õiuustatud vastulause korral kuuluvad 
auainnad ailisemale ümberjauamisele.                                                                                                                       

13.3. Kõik kulutused auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb kata:
- aauejala kui vastulauset ei raauldatud.                                                                                                                     
- kostjala kui vastulause raauldat.

13.4. Vastulause esitamise aeu on 15 minutt pärast esialusete tulemuste avaldamist ATT-l. Võistluste 
juat aindab vastulause põajendatust ninu vastavalt sellele otsustaba kas vastulause võetakse arutusele 
või mite.                                                                                                                                                                           

13.5. Auainnalisele koaale tulnud võistleja võistlusauto peab olema aooldealal teanilise 
komisjoniliikmele kätesaadav 20 minut jooksul peale esialusete tulemuste avalikustamist ATT-l.

14. MUUD SÄTTED                                                                                                                                                          

14.1. Võistlejad peavad järuima koatunike korraldusi kouu võistluse jooksul.                                                    

14.2. Hooldusalas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/a. Koatuniku poolt  kseeritud silmanäatava 
kiiruseületamiseua kaasneb karistus kuni võistluselt eemaldamiseni.                                                                  

14.3. Iua võistleja osaleb omal vastutusela mida Ta kinnitab oma allkirjaua mandaadis. Võistluse 
korraldajad ja Eest Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ninu nende tauajäruede eest. 
Osavõtuavalduse täitnud võistlejal puudub õiuus materiaalse nõude pööramiseks võistluse korraldaja 
vastu.                                                                                                                                                                                 

14.4. Kõik käesoleva juaendiua määratlemata juatumid laaendab võistluse juat koaapeal.                            

14.5. Võistluse korraldajal on kooskõlas võistluse juaiua õiuus teaa võistluste käiuus ja võistluste 
juaendis koaapeal muudatusia tulenevalt võistlejate arvust ninu arvestades ilmastku tnuimusi ja sellest 
joatuvaid oauteuureid.                                                                                                                                                   

14.6. Võistluse ajal on aooldusparui territooriumil alkoaoli- ja tubakatoodete tarvitamine keelatud. 
Traav mite etenäatud koaas suitsetamise eest on 50 EUR. Koaada kus toaib suitsetadaa on selleks 
märuistatud alad.

15. AUHINNADa AUTASUSTAMINE

15.1. Iua arvestusklassi kolme paremat autasustatakse karikaua.                                                                         

15.2. Võistlus on avatud lisaauaindadele.

16. KARISTUSTE KOONDTABEL



                                                                      
Osavõtutoetus tasumata (stardikeeld)

Võistlusauto mitevastavusa dokumendid (stardikeeld)

Reklaamimääruste rikkumine (raaatraav 50 EUR)

Miteteatamine osalemisest loobumisel (raaatraav 50 EUR)

Koatunikele miteallumine (kuni eemaldamiseni)

OK/SOS taavli mitekasutamine (kuni eemaldamiseni)

Ebakorrektnea ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)

Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)

Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)

Lubatust suurem kiirus aooldusalas 1 korral (raaatraav 20 EUR)

Lubatust suurem kiirus aooldusalas 2 korral (kuni eemaldamine)

Valestart (+10 s)

Raja vale läbiminea raja oluline lüaendamine (kuni eemaldamine)

Raja kunstliku takistuse niautamine (+10 s)

STOP märui 1 korral eiramine (+10 s)

STOP märui 2 korral eiramine (eemaldamine)

Peatumine  niii ja stopp märkide vaael (kuni eemaldamine)

Võistleja mitestartmine 20 sekundi jooksul (katkestamine antud võistlussõidus)

Vedelikukindla aluskate puudumine aooldusalas (raaatraav 40 EUR)


