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EESTI AUTOSPORDI LIIDU (EAL) JUHATUSE OTSUS     24.08.2022 

 
EAL juhatus palus alakomiteedel kehtestada selged kriteeriumid, mille alusel tehakse vastava 
ala sportlastele ettepanek osaleda FIA Mootorispordimängudel. 
 
Tulenevalt komiteede ettepanekutest kinnitab EAL juhatus osalemise kriteeriumid alade 
lõikes järgnevalt: 
 

1) Drift – Osalema kutsutakse käesoleva otsuse avaldamise hetkeks käimasoleval 
hooajal driftis parima rahvusvahelise tulemuse saavutanud sportlane. Juhul kui antud 
sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse pakkumine järgmisele rahvusvahelisel 
võistlusel parema koha saavutanud sportlasele. 

a. Osalev sportlane peab ise tasuma nii registreerimiskulu (1000 EUR-i) kui ka 
muud osalemisega seotud kulud.  
 

2) Cross Car Junior – Osalema kutsutakse käesoleva otsuse avaldamise hetkeks 
rallikrossi EMV üldarvestuses parimal positsioonil olev klassi Crosskart 125 võistleja. 
Juhul kui antud sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse pakkumine 
paremusjärjestuses järgmisele nimetatud sarjas osalevale sportlasele. 

a. Osaleva sportlase registreerimiskulu ja osalemiskulu katab EAL peale vastava 
kokkuleppe sõlmimist.  
 

3) Cross Car Senior – Osalema kutsutakse käesoleva otsuse avaldamise hetkeks 
käimasoleval hooajal krosskartide arvestuses parima rahvusvahelise tulemuse 
saavutanud sportlane. Juhul kui antud sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse 
pakkumine järgmisele rahvusvahelisel võistlusel parima koha saavutanud sportlasele. 

a. Osalev sportlane peab ise tasuma nii registreerimiskulu (450 EUR-i) kui ka 
muud osalemisega seotud kulud. 
 

4) Auto Slalom – Osalema kutsutakse käesoleva otsuse avaldamise hetkeks 
käimasoleval hooajal rahvasprindi EAL karikasarjas J16 või J18 klassi üldarvestuses 
parimal positsioonil olevad võistlejad (üks poiss ja üks tüdruk, vanus minimaalselt 16 
eluaastat). Juhul kui antud sportlased ei soovi osaleda, siis tehakse pakkumine 
järgmistele antud sarjas osalevatele sportlasele.  

a. Osalevate sportlaste registreerimiskulu (1000 EUR-i) katab EAL. Muud 
osalemisega seotud kulud peavad katma sportlased ise.  
 

5) Esports – Osalema kutsutakse alakomitee poolt läbiviidava võistluse võitja 
(minimaalselt 16aastane). 

a. Osaleva sportlase registreerimiskulu (1000 EUR-i) katab EAL. Muud 
osalemisega seotud kulud peab katma sportlane ise.  
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6) Karting Sprint Junior – Osalema kutsutakse käesoleva otsuse avaldamise hetkeks 
käimasoleval hooajal EMV arvestuses OK Junior klassis parimal kohal olev sportlane. 
Juhul kui antud sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse pakkumine järgmisele antud 
sarjas osalevale sportlasele. 

a. Osaleva sportlase registreerimiskulu (1200 EUR-i) katab EAL. Muud 
osalemisega seotud kulud peab katma sportlane ise.  
 

7) Karting Sprint Senior – Osalema kutsutakse käesoleva otsuse avaldamise hetkeks 
käimasoleval hooajal EMV arvestuses OK klassis parimal kohal olev sportlane. Juhul 
kui antud sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse pakkumine järgmisele samas sarjas  
osalevale sportlasele. 

a. Osalevate sportlaste registreerimiskulu (1200 EUR-i) katab EAL. Muud 
osalemiskulud peab katma sportlane ise.  
 

8) Karting Endurance – Osalema kutsutakse sportlasi, kes on minimaalselt 17 aastat 
vanad ja omavad vähemalt EAL rahvuslikku litsentsi. Võistkond peab olema 
neljaliikmeline ja vähemalt kaks peab olema naissoost. 

a. Osalevad sportlased peavad ise tasuma nii registreerimiskulu (4950 EUR-i) kui 
ka muud osalemisega seotud kulud.  
 

9) Karting Slalom - Osalema kutsutakse  Kardispordi Tulevikutäht 2022 vanuseklassi 14-
15  üks parim noormees ja tütarlaps. Juhul kui parimaks osutunud 
noormees/tütarlaps ei soovi osaleda, saab vastava õiguse paremusjärjestuses 
järgmisel positsioonil lõpetanud noormees/tütarlaps. 

a. Osalevate sportlase registreerimiskulu (750 EUR-i) katab EAL. Muud 
osalemisega seotud kulud peavad katma sportlased ise. 
 

 
10) Rally2 – Osalema kutsutakse antud arvestusklassis käesoleva otsuse avaldamise 

hetkeks käimasoleval hooajal rahvusvahelistel võistlustel parima tulemuse 
saavutanud sportlane. Juhul kui antud sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse 
pakkumine järgmisele rahvusvahelisel võistlusel parima koha saavutanud sportlasele. 

a. Osalev sportlane peab ise tasuma nii registreerimiskulu (1300 EUR-i) kui ka 
muud osalemisega seotud kulud.  
 

11) Rally4 – Osalema kutsutakse antud arvestusklassis käesoleva otsuse avaldamise 
hetkeks rahvusvahelistel võistlustel käimasoleval hooajal parima tulemuse 
saavutanud sportlane. Juhul kui antud sportlane ei soovi osaleda, siis tehakse 
pakkumine järgmisele rahvusvahelisel võistlusel parima koha saavutanud sportlasele. 

a. Osalev sportlane peab ise tasuma nii registreerimiskulu (1000 EUR-i) kui ka 
muud osalemisega seotud kulud.  
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12) Historic Rally – Osalema kutsutakse antud spordialaga tegelevad võistlejad, kelle 
võistlusauto vastab osalemise tingimustele.  

a. Osalev sportlane peab ise tasuma nii registreerimiskulu (850 EUR-i) kui ka 
muud osalemisega seotud kulud. 

 
EAL juhatus palub alakomiteedel edastada FIA mootorispordimängudel osaleda soovivate 
sportlaste nimed hiljemalt 7. septmebriks (Kardispordi Tulevikutähe sarja võitjad hiljemalt 
12. september) e-postile info@autosport.ee. 
 
EAL juhatus ja alakomiteed mõistavad, et osalemine FIA mootorispordimängudel on kulukas. 
Juhul kui ülalesitatud kriteeriumite alusel ei ole võimalik osalejaid leida, siis on komiteedel 
õigus teha võistlejatele, kelle vanus ja sugu vastab nõuetele ettepanekuid mängudel 
osalemiseks.  
 

Janis Kaal 
Juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/  

 

Kuldar Sikk 
Juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/  

 

Kristjan Sooper 
Juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/ 
 


