
Bülletään nr.1                                
                  

1. VÕISTLUSE AEG, KOHT. 

1.1 Võistlus toimub 31.01.2021. a. Audru ringrada, Põhjaring, Papsaare küla, Pärnumaa  

1.2 Võistluse ajakava 

Esmaspäev, 4. jaanuar 2021. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate 

eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee 

Neljapäev, 28. jaanuar 2021. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud 

osavõtumaksuga 

Pühapäeval, 31. jaanuar 2021. a 

08:00-10:00 – registreerimine 

08:15-10:00 – tehniline kontroll 

10:15-10:30 – võistlejate koosolek 

12:30 – võistlussõidud – tänavasõiduautod         

14:30 – võistlussõidud - superkross 

Täpne Superkrossi klasside võistlussõitude järjestus  ja võistlejate nimekiri avaldatakse ametlikul 

teadetetahvlil. 

MUUDETUD SÕNASTUS: 
1. VÕISTLUSE AEG, KOHT. 

1.1 Võistlus toimub 31.01.2021. a. Audru ringrada, Põhjaring, Papsaare küla, Pärnumaa  

1.2 Võistluse ajakava 

Esmaspäev, 4. jaanuar 2021. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate 

eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee 

Neljapäev, 28. jaanuar 2021. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud 

osavõtumaksuga 

Pühapäeval, 31. jaanuar 2021. a 

08:00-10:00 – registreerimine                                                                                                                 

08:15-10:00 – tehniline kontroll                                                                                                             

10:15-10:30 – võistlejate koosolek                                                                                                        

10:35-11:00 - rajaga tutvumisringid tänavasõiduautod                                                                          

11:05-11:55 - treening -ja kvalifikatsioonisõidud superkross                                                                

12:00  - 1. võistlusvoor tänavasõiduautod                                                                                              

1. eelsõidud superkrossiautod                                                                                                                       

2. võistlusvoor tänavasõiduautod                                                                                                                       

2. eelsõidud superkrossiautod                                                                                                                           

3. võistlusvoor tänavasõiduautod                                                                                                       

Finaalsõidud superkrossiautod   

Täpne Superkrossi klasside võistlussõitude järjestus  ja võistlejate nimekiri avaldatakse ametlikul 

teadetetahvlil. 

 



 

3. RADA 

Võistlusraja pikkus: Superkrossis 1200 meetrit, laius 16-18 meetrit. Sprindis 2400 meetrit, laius 16-18 

meetrit.                       

Rajakate: asfalt                         

Treening- ja võistlussõidud sõidetakse vastupäeva. 

MUUDETUD SÕNASTUS: 
3. RADA 

Võistlusraja pikkus: Superkrossis 1200 meetrit, laius 16-18 meetrit. Sprindis 2400 meetrit, laius 16-18  

meetrit.                        

Rajakate: lumi, jää                          

Treening- ja võistlussõidud sõidetakse vastupäeva. 

 

 

 

 

 

5. ÜLDKORRALDUS, AUTODE TEHNILISED TINGIMUSED 
Võistlus viiakse läbi kooskõlas FIA spordikoodeksiga, kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste 
korraldamise üldeeskirjadega Eestis, 2021. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Superkrossi KV 
arvestuses võistlevad võistlusautod peavad vastama SKV 2021. a. tehnilistele tingimustele. Võib kasutada 
kõiki E tähisega suverehve, M/S, lamellrehvid. Ilma naastudeta. Rehvi lõikamine keelatud. Vabaklassis võib 
kasutada slick-tüüpi rehve.   
 

MUUDETUD SÕNASTUS: 
5. ÜLDKORRALDUS, AUTODE TEHNILISED TINGIMUSED 
Võistlus viiakse läbi kooskõlas FIA spordikoodeksiga, kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste 
korraldamise üldeeskirjadega Eestis, 2021. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Superkrossi KV 
arvestuses võistlevad võistlusautod peavad vastama SKV 2021. a. tehnilistele tingimustele. Lubatud 
kasutada tänavasõidu naastrehve. Rehvid peavad vastama Liiklusseadusele ja MKM määrus 42 nõuetele. 
Kood 507. Naastu väljaulatuva osa pikkus rehvist kuni 1,5mm, kaal kuni 1.4g. Rehvid peavad vastama 
tingimustele võistluse igal ajahetkel. 
 

 

Võistluse direktor 
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