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VÕISTLUSJUHEND 
TARVASTU KARIKAS 2022 

5. etapp 15. - 16. oktoober 2022 

Raassilla rallikrossirada, Viljandi vald 
________________________________________________________ 

 
Võistlus korraldatakse vastavuses FIA Spordikoodeksiga, Eesti Autospordi Liidu määruste ja 
normdokumentidega, kiirusalade võistlusmäärusega, 2022. aasta Tarvastu Karikas  üldjuhendi  ning käesoleva 
võistlusjuhendiga. 
 
1. VÕISTLUSE KOHT, AEG, AJAKAVA  
1.1. Võistlus toimub 15. oktoobril (ühisstardid) ja 16. oktoobril (sprindid) 2022a.  
Raassilla rallikrossirajal.  
Ringi pikkus: 1000 m 
Raja laius: 10 – 15 m 
Sõidusuund: vastupäeva 
Raja kate: 60% asfalt ja 40% stabiliseeritud betoon   
Rajapass (ajutine):  
 
2. KORRALDAJA  
2.1 Korraldaja: MTÜ Tarvastu Motoklubi  
Tegevusaadress: Viljandi vald  
e-post: tarvastumotoklubi@gmail.com 
 
3. VÕISTLUSE REGISTREERIJA 
Eesti Autospordi Liit, Mustamäe tee 4, Tallinn, tel +372 639 8666, email: info@autosport.ee 
 
4. MÄÄRANG 
4.1 Võistlus on registreeritud EAL-is ja omab registreeringu nr: 117/RK/RHS, väljastatud 19.09.2022 
4.2. Tarvastu Karikas 2022 5. etapp  
4.3  15.10.2022 ühisstardid 
4.4  16.10.2022 sprindid 
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5. AMETNIKUD 
5.1 Võistluste direktor    Peeter Peek    Tel +372 5236399   
5.2 Võistluste juht    Mati Kask    Tel +372 5277978      
5.3 Tehniline kontroll                              Gabriel Vaarman  Tel +372 5140028   
5.4 Võistluste sekretär               Merike Kask        Tel +372 526 1420   
5.5 Peaajamõõtja   Asper Leppik       Tel +372 5522736 
 
6. ARVESTUSKLASSID, OSAVÕTJAD, ERISUSED REEGLITES. 
6. 1   Arvestusklassid (rahvakrossiautod, rehv vastavuses TK üldjuhendiga) 15. oktoober  
6.1.1 Rahvakross 2WD Esivedu,  
6.1.2 Rahvakross 2WD Tagavedu kuni 2000 m3,  
6.1.3 Rahvakross 2WD Tagavedu üle 2000 m3,  
6.1.4 Rahvakross Lada Klassik  
Vabaklassid (rallikrossiautod, rehv vaba): 
6.1.5 Vabaklass 2WD Esivedu,  
6.1.6 Vabaklass 2WD Tagavedu,  
6.1.7 Vabaklass 4WD,  
6.1.8 Crosskart Xtrem. 
 
6. 2   Arvestusklassid (sprint) 16. oktoober  
6.2.1 2WD Naised,   
6.2.2 2WD Noored, 
6.2.3 Tulevik,  
6.2.4 2WD Esivedu,  
6.2.5 2WD Tagavedu kuni 2000 m3,  
6.2.6 2WD Tagavedu üle 2000 m3,  
6.2.7 Lada Klassik,  
6.2.8 4WD 
6.2.9 Crosskart Xtrem 
6.2.10 Crosskart 125 
 
6.3.   OSAVÕTJAD 
6.3.1.  etapil võivad osaleda autosportlased, kes omavad Eestis EAL-i või mõne muu ASNi sõitjalitsentsi.  
6.3.2 Vastavalt Eesti Autospordi Liidu juhatusesele otsusele ei lubata võistlusele osalema Venemaa ja 
Valgevene kodakondusega sportlaseid. https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2022/04/Juhatuse-
otsus-02.03.2022-piirang-vene-ja-valgevene-kodakondusega-sportlastele.docx  

 
7. AJAKAVA 
7.1 Teisipäeval, 20. septembril  kell 15.00  

Avatakse registreerumine võistlusele.  
Eelregistreerimine toimub: https://forms.gle/3AwaZwk8pKFiiH7H7  
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7. 2 Kolmapäeval, 12. oktoobril  2022 kell 15.00 
Lõpeb registreerumine võistlusele. 
 
 
Laupäev, 15. oktoobril  2022 

* ajakava on orienteeruv. Täpsustatud ajakava avaldatakse võistluspäeval  pärast mandaadiaja lõppu. 

8.00 – 9.15  Dokumentide kontroll 

8.10 – 9.30  Tehniline kontroll 

9.30 – 9.45  Võistlejate koosolek. Võistlejate koosolekul osalemine on võistlejaile kohustuslik.  

9.50 – 10.15 Ajasõit klassides RAHVAKROSS (1 x 3 ringi) 

10.20 – 10.50 Treeningsõit klassides VABAKLASS ja Crosskart Xtrem (1 x 3 ringi) 

11.00   1. poolfinaal    5 ringi 

(Stardijärjekord: Rahvakross Esivedu, Rahvakross Tagavedu kuni 2000 m3, Rahvakross Tagavedu üle 2000 m3, Rahvakross Lada 
Klassik, Vabaklass 2WD Esivedu, Vabaklass 2WD Tagavedu, Crosskart Xtrem, Vabaklass 4WD) 

12.30  2. poolfinaal    5 ringi 

(Stardijärjekord: Rahvakross Esivedu, Rahvakross Tagavedu kuni 2000 m3, Rahvakross Tagavedu üle 2000 m3, Rahvakross Lada 
Klassik, Vabaklass 2WD Esivedu, Vabaklass 2WD Tagavedu, Crosskart Xtrem, Vabaklass 4WD) 

14.00 – 14.45 Paus 

15.00  Lohutussõidud ja finaalid     7 ringi 

(Stardijärjekord: Rahvakross Esivedu, Rahvakross Tagavedu kuni 2000 m3, Rahvakross Tagavedu üle 2000 m3, Rahvakross Lada 
Klassik, Vabaklass 2WD Esivedu, Vabaklass 2WD Tagavedu, Crosskart Xtrem, Vabaklass 4WD) 

17:50 Autasustamine (orienteeruvalt) 

 

Pühapäev, 16. oktoobril  2022 

* ajakava on orienteeruv. Täpsustatud ajakava avaldatakse võistluspäeval  pärast mandaadiaja lõppu. 

8.00 – 9.00  Dokumentide kontroll 

8.10 – 9.20  Tehniline kontroll 

9.30 – 9.45  Võistlejate koosolek. Võistlejate koosolekul osalemine on võistlejaile kohustuslik.  

10.00 1. sõiduvoor  3 ringi 

 (4WD, Tulevik, 2WD Naised, 2WD Noored, 2WD Esivedu, 2WD Tagavedu kuni 2000 m3,  2WD Tagavedu üle 2000 m3, Lada 
Klassik, Crosskart Xtrem, Crossakrt 125) 



   

4 
 

11.45 2. sõiduvoor 3 ringi  

(4WD, Tulevik, 2WD Naised, 2WD Noored, 2WD Esivedu, 2WD Tagavedu kuni 2000 m3,  2WD Tagavedu üle 2000 m3, Lada 
Klassik, Crosskart Xtrem, Crossakrt 125)  

13.30 3. sõiduvoor 3 ringi  

(4WD, Tulevik, 2WD Naised, 2WD Noored, 2WD Esivedu, 2WD Tagavedu kuni 2000 m3,  2WD Tagavedu üle 2000 m3, Lada 
Klassik, Crosskart Xtrem, Crossakrt 125) 

16:00 Autasustamine (orienteeruvalt) 

 

8. REGISTREERUMINE VÕISTLUSELE 

8.1 Osavõtuavaldusi saab esitada aadressil: https://forms.gle/3AwaZwk8pKFiiH7H7 
 
8.2 Võistleja on eelregistreerunud, kui punktis 7.2  toodud tähtajaks on täidetud alljärgnevad tingimused: 

8.2.1 võistleja on esitanud nõuetekohase registreerimisavalduse; 
8.3 Esitades osavõtuavalduse kinnitab võistleja, et: 

8.3.1 ta kohustub täitma võistluse reegleid; 
8.3.2 võistlusauto vastab tehnilistele tingimustele; 
8.3.3 võistleja on vastutav ajavõtutransponderi kaotamise või kahjustumise eest. Võistlejad on kohustatud 
kasutama võistlussõidukil kinnitatud ajavõtutransponderit kogu võistluse ajal. Ajavõtutransponder on 
garanteeritud ja broneeritud ainult tähtaegselt osavõtuavalduse esitanud võistlejatele. Transponderi 
kahjustamise, kaotamise või mitte õigeaegse tagastamise korral kohustub võistleja hüvitama 
transponderi maksumuse 550 eurot (lisandub käibemaks). Transponderid tuleb tagastada 60 minuti 
jooksul pärast võistleja viimase võistlussõidu lõppu sekretariaati. Transponderi paigaldus vastavalt 
juhendi Lisale 2. 
8.3.4 Võistleja peab vajadusel mandaadis tõendama võistlejalitsentsi olemasolu (välisvõistlejad on 
kohustatud esitama litsentsi). 
8.3.5 võistleja mõistab, et mootorispordivõistlustel osalemine on ohtlik nii tema elule ja tervisele kui ka 
kasutatavale tehnikale, kuid nõustub sellest hoolimata võistlusel osalema omal vastutusel. Korraldaja, korraldaja 
meeskonna liikmed, raja omanik ega raja omaniku meeskonna liikmed ei vastuta võimalike õnnetuste ega nende 
tagajärgede eest. Võistleja vabastab eelpool nimetatud isikud vastutusest; 

 
8.4 Mistahes võistlustel osalejatele või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjude eest vastutab registreerija. Juhul kui 
kahju tekkimises osales mitu isikut ja osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, kuulub vaidlus lahendamisele Eesti 
Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mitte mingil juhul ei ole korraldaja, korraldaja meeskonna liikmed, rajaomanik 
ega rajaomaniku meeskonnaliikmed selles vaidluses osapoolteks. 
 

9. VÕISTLUSTE KÄIK 

9.1 RAHVAKROSS: 
9.1.1 Klasside võistlusdistantsi pikkus ühisstartide poolfinaalides 5 ja finaalis 7 ringi.  

Võistluspäeva hommikul võidakse distantse muuta korraldajate poolt, võttes arvesse ilma, 
rajaolusid ja võistlejate hulka. 
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Võistlus klassides 6.1.1–6.1.4 koosneb ajasõidust, kahest poolfinaalist ja ühest finaalist. Poolfinaalides 
sõidetakse 5 ringi, finaalsõidus 7 ringi.  
Ajasõidus on igal võistlejal õigus sõita ainult üks kord ning kolm (3) ringi. Ajasõidus võib sõita läbi Joker 
lap`i. Ajasõit on eraldistardist (intervalliga). Arvesse võetakse 1 kiireim ring kolmest. 

9.1.2 Esimese poolfinaali stardijärjekord pannakse paika ajasõidu aegade põhjal. Kui võistleja ei 
stardi omas sõidus, siis asendatakse ta võimalusel järgmise võistlejaga nimetatud protokollis. 
Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellest koheselt informeerima 
eelstardi kohtunikku.  

9.1.3 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku või teadustaja antava 
märguande peale. Starditsoonis on keelatud igasugune rehvipuhastuskiirendus. 

9.1.4 Stardikorraldus: 3-2-3-2 malekorras. Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga. 
Stardimärguandeks on punaste fooritulede süttimine. Vajadusel start lipuga. 

 Starditsoonis on keelatud esimesed 30 meetrit vahetada stardikoridori. Keeluala lõppu  
tähistavad rohelised lipud. Stardikoridori on lubatud vahetada ainult seiskunud või väga  aeglaselt 
liikuvast autost möödumiseks. 

9.1.5 Poolfinaalide finišiprotokolli põhjal saab punkte põhimõttel, et kes lõpetab esimesena või 
eespool saab punkte vähem, nt:  

I koht – 1 p; II koht – 2 p; III koht – 3 p jne.  
Võistleja, kes poolfinaalide kokkuvõttes sai vähem punkte, stardib esikohalt valides esimesena 
stardikoha,  iga järgnev stardib järgmiselt vabalt kohalt jne. Mitme võistleja võrdse tulemuse 
korral eelistatakse poolfinaalides teises sõidus parema koha saanud võistlejat. Finaalsõidu 
lõppjärjestus ongi finišiprotokolliks. 
 

9.1.6. Kui võistlusklassi on mandaadis registreerunud vähem kui 12 võistlejat koosneb võistlus kahest 
poolfinaalist ja ühest finaalist. 

Esimese poolfinaali stardijärjekord pannakse paika ajasõidu aegade põhjal.  

9.1.6.1. Kui võistlusklassis on mandaadis  klassi registreerunud võistlejaid on rohkem kui 12, siis 
jagatakse võistlejad poolfinaalides treeninguaegade põhjal kahte iseseisvasse gruppi. Esimeses grupis on 
võistlejad, kes ajasõidu järgi said 1-3-5-jne aja. Teises grupis need, kes said ajasõidus 2-4-6-jne aja. Kumbki 
grupp sõidab omaette kaks eelsõiduvooru. Punkte antakse grupi esimesele 1 p, teisele 2 p jne.  

Pärast 1. poolfinaali toimub ümbergrupeerumine 1. poolfinaali tulemuste põhjal.  
2. poolfinaali esimeses grupis on võistlejad, kes said 1. poolfinaalis 1-3-5-jne aja, teises grupis need, kes 
said ajasõidus 2-4-6-jne aja). 
Grupi kahe võistlusvooru tulemuste punktid summeeritakse. A-finaali saavad 6 paremat. Ülejäänud 
võistlejad stardivad B-finaalis. B-finaali 4 paremat saavad startida A-finaalis.  

A-finaalis saab esimesena stardikoha valida esimese grupi parimad punktid kogunud võistleja. Teisena 
valib stardikoha teise grupi parima tulemuse kogunud võistleja. Kolmandana 1. grupi teine võistleja jne. 
B-finaali võitja valib stardikoha seitsmendana jne. 

 
 

9.2 VÕISTLEMISKORD VABAKLASSIDES  
9.2.1 Võistlus klassides 6.1.5–6.1.7 koosneb kahest poolfinaalist ja ühest finaalist. Poolfinaalides sõidetakse 
5 ringi, finaalsõidus 7 ringi.  
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9.2.2 Võistluspäeva hommikul võidakse distantse muuta korraldajate poolt, võttes arvesse ilma, rajaolusid ja 
võistlejate hulka.  
9.2.3 Esimese poolfinaali stardijärjekord pannakse paika loosimise põhjal.  
9.2.4 Stardikorraldus: Poolfinaalides stardivad ühes stardis maksimaalselt 5 võistlejat ja seda 3-2 malekorras. 
Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga. Stardimärguandeks on punaste fooritulede süttimine. Vajadusel 
start lipuga. 
9.2.5 Kui võistleja ei stardi omas sõidus, siis asendatakse ta võimalusel järgmise võistlejaga nimetatud 
protokollis. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellest koheselt informeerima 
eelstardi kohtunikku.  
9.2.6 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku või teadustaja antava märguande 
peale.  
9.2.7 Rehvipuhastuskiirendus on lubatud vaid selleks ettenähtud alal, mis on vastavalt tähistatud. 
9.2.8 Starditsoonis on keelatud esimesed 30 meetrit vahetada stardikoridori. Keeluala lõppu tähistavad 
rohelised lipud. Stardikoridori on lubatud vahetada ainult seiskunud või väga aeglaselt liikuvast autost 
möödumiseks. 
9.2.9 Poolfinaalide finišiprotokolli põhjal saab punkte põhimõttel, et kes lõpetab esimesena või eespool saab 
punkte vähem, nt: I koht – 1 p; II koht – 2 p; III koht – 3 p jne.  
 
9.3 Kui võistlusklassi on mandaadis registreerunud 9 või vähem võistlejat koosneb, võistlus kahest 
poolfinaalist ja ühest finaalist. 
9.3.1 Poolfinaalide tulemus selgitab finaali stardikohad.  
9.3.2 Võistleja, kes poolfinaalide kokkuvõttes sai vähem punkte, stardib esikohalt valides esimesena 
stardikoha, iga järgnev stardib järgmiselt vabalt kohalt jne. Mitme võistleja võrdse tulemuse korral eelistatakse 
poolfinaalides teises sõidus parema koha saanud võistlejat. 
9.3.3 Kui võistlusklassis on mandaadis  klassi registreerunud võistlejaid on rohkem kui 9, koosneb 
võistlus kahest poolfinaalist, lohutussõidust ja finaalist. Lohutussõit toimub neile võistlejatele, kes on 
poolfinaalide tulemuste põhjal kohtadel alates seistmendast. 
Poolfinaalide tulemusel pääseb otse finaali 6 parima tulemuse (kohad 1.–6) saavutanud võistlejat.  
Lohutussõidust pääsevad finaali lohutussõidu kohtadel 1.-3. lõpetanud võistlejad. 
9.3.4 Finaalsõidu koosseisu määramine.  
Finaalsõitu pääseb vastavalt poolfinaalide ja lohutussõidu (selle toimumisel) tulemustele 9 võistlejat. 
Starditakse 3-3-3 stardikorras.  
9.3.5 Finaalsõidu lõppjärjestus ongi finišiprotokolliks 
 
10. VÕISTLUSKORD POOLFINAALIDES KLASSIS CROSSKART XTREM  

10.1  1. ja 2. poolfinaali  stardib 6 masinat ja sõidetakse viis ringi. 

10.2 Starditakse 3 reas (ridade vahe 4–6 meetrit) ja iga real on 6 stardikohta (stardikoha laius vähemalt 
2 meetrit). Masinate asetus reas on eelsõitudes ja finaalis erinev. Raja omapärast lähtudes või 
ohutuskaalutlustel võib korraldaja oma stardipositsioone eelsõitudes ja finaalides muuta. Esireas 
kasutatakse asetust 1–2, teises reas asetust 3–4 ja kolmandas reas asetust 5–6 (vastavalt joonisele 1). 
Võistlejad stardivad kolme vooru jooksul üks kord igast reast. 
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Joonis 1 

 

10.2  Iga sõitja stardikoht määratakse poolfinaali stardinimekirja või finaali stardinimekirja järgi. Pole 
lubatud valida muud positsiooni kui see, mis on vastavas stardinimekirjas määratud. Stardikoht 
poofinaalis ja finaalis, kuhu pole võistleja saabunud, tuleb jätta tühjaks. 

10.3  Pärast teist poolfinaali koostatakse sõitjatest polfinalidest saadud punkte liites paremusjärjestus. 
Juhul kui kahel või enamal võistlejal on kahe poolfinaali tulemusena sama punktiarv, saab 
paremusjärjestuselt parema koha teises poolfinaalis parema tulemuse saanud võistleja. Selleks, et 
võistleja saaks osaleda finaalis, peab ta olema saanud tulemuse kirja vähemalt ühes poolfinaalis 
(sõitma  4 rattaga üle stardijoone). 

10.4  Klassides Crosscart Xtrem punkte eelsõitudes antakse järgmiselt:  

10.4.1 Poolfinaalis kiireima aja saavutanu saab 1 kohapunkti, teine 2 kohapunkti, kolmas 3 kohapunkti, neljas 
4 kohapunkti, viies 5 kohapunkti jne. Võrdse aja saanud võistlejad saavad võrdselt punkte. 

10.4.2 Poolfinaalis katkestanud võistleja saab konkreetse sõidu tulemuseks oma võistlusklassi kõige 
aeglasema võistleja punktiarvu + 1 (pluss üks) punkt (katkestanud võistleja märgis DNF). 

10.4.3 Sõiduvoorus mittestartinud võistleja saab konkreetse poolfinaali tulemuseks võistlusklassi kõige 
aeglasema võistleja punktiarvu + 2 (pluss kaks), mittestartinud võistleja märgis DNS). 

10.4.4 Sõiduvoorust eemaldatud võistleja konkreetse sõidu tulemuseks saab võistlusklassi kõige aeglasema 
võistleja punktiarvu + 5 (pluss kaks) (sõiduvoorust eemaldatud võistleja märgis EXC*).  

* EXC – võistleja on eemaldatud käesolevast võistlussõidust.  
Karistuse võib saada tehnilise rikkumise eest ja käitumise eest võistlusrajal. 
* DQ – võistleja on diskvalifitseeritud käesolevalt võistluselt. 

 

11. VÕISTLUSKORD FINAALIDES KLASSIS CROSSKART XTREM  

11.1 Finaalide stardiprotokollid avaldatakse ametlikul teadete tahvlil ja Sportity äppis.  

Finaalis stardib 9 võistlusautot. Kolme eelsõidu tulemuste põhjal pääseb otse A-finaali  
7 vähima punktiarvuga sõitjat. Järgmised 7 võistlejat pääsevad otse B-finaali, järgmised  
7 pääsevad otse C-finaali jne. kuni 9 autot on maksimaalselt viimases finaalis. 
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11.2 Starditakse kuni 9 krosskarti kolmes reas. Esireas kasutatakse asetust 1, 3, 5, teises reas 2, 4, 6 ja 
kolmandas reas 1, 3, 5. (Vastavalt joonisele 2) 

Joonis 2. Crosskart Xtrem paigutus finaalides. 

 

11.4 Finaalisõitude arvu määrab  iga klassi võistlejate arv, kellel on õigus finaalis startida. Finaalis 
startimiseks peavad sõitjad olema läbinud (ja saanud ruudulise lipu) vähemalt 1 eelsõidust. 

A-finaal vähemalt kahe võistlejaga,  
B-finaal vähemalt 13 võistlejaga,  
C-finaal vähemalt 20 võistlejaga,   
D-finaal vähemalt 27 võistlejaga.  

E-finaal vähemalt 36 võistlejaga. 
Eelmise finaali 2 parimat autot pääsevad järgmisse finaali.  

Finaalsõitu pääsevad sõitjad, kes on saanud tulemuse vähemalt ühes eelsõiduvoorus. Finaalsõitudes 
sõidetakse seitse ringi. 

12. VÕISTLUSKORD SPRINDIKLASSIDES (16.10.2022)  

12.1 Ajavõtt digitaalne – transponderiga.  

12.1.2 Sõidetakse kolm vooru.  

12.1.3 Sõidetakse vastupäeva. Stardijärjekord klasside kaupa vaba. Start on eraldi koridorist.  

12.2 Valestardi korral on karistusaeg 10 sek.  

12.3 Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) selleks võistluseks korraldajatelt saadud stardinumber. Kohustuslik 
mõlemal pool.  

12.4 Ringi pikkus kuni 1000 m, raja laius 10–15 m.  

12.6 Start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga.  

12.7 Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.  

12.8 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.  

12.9 Starditakse intervalliga 15 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest lastakse rajale kuni 4 autot.  
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12.10 Ühes voorus sõidetakse 3 ringi. (võistluste juht võib enne võistlejate koosolekut muuta ringide arvu, tulenevalt 
ilma ja raja olukorrast ning võistlejate arvust.)  

12.11 Ühes masinaklassis võib osaleda ühel autol kuni kaks võistlejat, kuid ühte autot võib kasutada vastavalt tehnilistele 
tingimustele mitmes masinaklassis.  

12.12 Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.  

12.13 Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu finišit. Kui auto, millel võistleja osaleb, on samal ajal 
rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul toimub auto vahetamine stardikoridoris.  

12.14 Proteste saab esitada 15 minutit peale sõitja finišeerimist kirjalikult võistluste juhile. Protesti kautsjoni tasu 165 
eurot. 

12.15 Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mööda laskma koheselt ja kiiremat 
võistlejat takistamata. Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi poolt diskvalifitseerida. 

12.16 Võistleja võidakse vastavalt Fia spordikoodeksile eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.  

 
13. REEGLID, KARISTUSED JA LISAINFO 
Karikasarja etapil karistatakse võistlusmääruste rikkujaid võistluste juhi otsusega. Karistused sõltuvalt 
rikkumiste tõsidusest ning korduvusest (kohtunike töö segamine, ebasportlikud sõiduvõtted, ebasportlik 
käitumine jmt eest). Võistlustulemuste tühistamise otsuse teeb võistluste juht vastavalt võistluste ametnike 
ettekandele. 
Korraldajal on rikkumiste puhul õigus määrata rahatrahve, kui see on võistlusjuhendiga sätestatud. 
 
13.1  Lisatasku, ehk Joker lap. Võistlejad peavad lisatasku läbima ühe korra  poolfinaalides ja finaalis.  

13.1.1 Joker lap`i läbimata jätmise korral on eelsõidus ajatrahv 30 sekundit. 

13.1.2 Eelsõidus joker lap`i mitmel korral läbimise eest ajatrahv 30 sekundit. 

13.1.3  Joker lap`i läbimata jätmise või vabatahtliku mitmel korral läbimise eest finaalides on 

karistuseks selle sõidu viimane koht ja see võistleja ei saa selle võistlussõidu eest punkte. 

13.1.4  Joker lap´ist väljumisel on eelis põhirajal oleval võistlejal. 

 

13.2  DNF (did not finish ehk ei finišeerunud) ja „tulemus“ kvalifitseeruvad tulemusena. 

13.2.1 DNS (did not start ehk ei startinud) ei kvalifitseeru tulemusena. 

13.3 Kui võistleja ei saa/ei taha startida temale ettenähtud sõidus, peab ta sellest teavitama 
vahenduskohtunikku esimesel võimalusel.  

13.4 Igas sõiduvoorus fikseeritakse võistleja distantsi läbimise aeg vähemalt 0,001 sekundilise täpsusega. 

13.5  Rehvipuhastuskiirendus on lubatud vaid selleks ettenähtud alas enne stardiala ja ainult seal, kus see on 

ette nähtud võistlusjuhendiga 

13.6  Kõik hooldus- ja remondiööd stardialal on keelatud. Startivate sõitjate mehaanikud  

ei või siseneda ega viibida stardialas. 
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13.7  Sõitjad asetatakse stardipositsioonidele vastavalt stardikorraldusele. 

13.8  Stardimärguandeks on starditulede süttimine. 

13.9 Manöövrid, mis võivad takistada teisi võistlejaid, nagu näiteks põhjendamatu sõidutrajektoori muutus, 
auto tahtlik väljatõrjumine rajalt või mis tahes muu mittetavapärane suunamuutus on rangelt keelatud. 
Lükkamine või muu kontakt, mille tulemusena saadakse püsiv eelis, on rangelt keelatud. Iga sõitjat, kes 
osutub süüdi eelnimetatud rikkumistes, karistatakse vastavalt žürii või võistluste juhi otsusega. 

13.10 Valestart.  

13.10.1 Valestart eelsõidus. Kui auto alustab eelsõidus liikumist enne stardimärguannet, fikseeritakse see 
valestardina. Valestardi teinud võistlejale määratakse võitslusjuhendis ette nähtud karistus. 

Samas sõiduvoorus teist korda valestardi tegija (üks ja sama võistleja teeb valestardi kahel korral) 
eemaldatakse sellest sõiduvoorust ja ta saab tulemuseks „eemaldatud“EXC). Kui sõit peatatakse ka kolmandat 
korda valestardi tõttu, eemaldatakse kolmanda valestardi teinud võistleja sõiduvoorust ja ta saab tulemuseks 
EXC. 

13.10.2  Valestart finaalis. Valestardi korral finaalis tuleb valestardi tegijal läbida kahel korral lisaring ehk 
joker lap. Selleks võistlus peatatakse, kõik võistlejad sõidavad valestardi järel uuesti oma stardipositsioonile, 
valestardi tegijale näidatatakse kohustus läbida 2 korda joker lap ehk lisaring. Samas sõiduvoorus teist kord 
valestardi teinud võistleja (üks ja sama, korduva valestardi teinud võistleja) eemaldatakse sellest sõiduvoorust 
ja ta saab tulemuseks „eemaldatud“(EXC). Kui sõit peatatakse ka kolmandat korda valestardi tõttu, 
eemaldatakse kolmanda valestardi teinud võistleja sõiduvoorust ja ta saab tulemuseks EXC. 

13.11 Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud, stardinimekirjad, karistused, bülletäänid ja kõik 
muu võistleja jaoks oluline informatsioon on võistluste ametlikul teadetetahvlil, milleks on Sportity 
äppi kanal parooliga RAASILLA22. Võimalusel avaldatakse dokumendid paberikandjal ka boksialal 
või selle läheduses asuval teadetetahvlil.  
 

14. MEEDIA  

14.1 Ajakirjanike ja fotograafide akrediteerimine toimub vaid aadressil merikekask@gmail.com  
14.2  EAL poolt väljastatud hooajalise fotovesti omanikel tuleb end akrediteerida, samuti registreerida enda 
kohalolek võistluste sekretariaadis. 

14.3 Droonide kasutamise lubamise otsustab võistluste juht. Kooskõlastamata droonide kasutamine võistluste 
ajal pole lubatud. 

 
15.  OSAVÕTUMAKSUD 
Eelregistreerimisel klassides: TULEVIK, NOORED, NAISED, Crossakrt 125 – 45 €.  
Klassides: 2WD ESI, 2WD TAGA, LADA klassik,  4 WD ja Crosskart Xtrem (sprint) – 55 €. 
Kohapeal registreerumisega tasu klassides: TULEVIK, NOORED, NAISED, Crossakrt 125  – 55 €. 
Klassides: 2WD ESI, 2WD TAGA, LADA klassik,  4 WD ja Crosskart Xtrem (sprint) – 65 €.  
Klassides RAHVAKROSS eelregistreerimisel 55€  ja kohapeal 65€.     
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Klassides VABAKLASS: eelregistreerimisel 100 €  ja kohapeal 110.-  
Klassis Crosskart Xtrem; eelregistreerimisel 100 €  ja kohapeal 110.- 
Osavõtutasud makstakse võistluste dokumentide kontrollis sularahas.  
 
16. REEGLITEGA NÕUSTUMINE 
Registreerides end ja osaledes antud võistlusel, nõustub iga võistleja, et: 
16.1 on tutvunud FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksiga, mõistab seda ning kohustub täitma selles sätestatut. 
16.2 on tutvunud antud võistlusjuhendi ning Tarvatsu Karikas 2022 üldjuhendiga. 
16.3 annab nõusoleku alluda FIA Rahvusvahelises Spordikoodeksis sätestatud vaidluste lahendamise korrale ja  
karistustele. 
16.4  kinnitab, et tal ei ole tervisehäireid, mille korral FIA Spordikoodeksi kohaselt ei või autospordiga tegelda. 
 
17. OHUTUS 
17.1 Autode ja sõitjate ohutus. 

17.1.1 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist aluskate 
(PVC) suuruses vähemalt 3 x 4 m. Aluskatte kasutamine boksiala on kohustuslik. Katte 
mittekasutamisel rahatrahv vastavalt karistuse tabelis punktile 24.16. 
17.1.2 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid. 
17.1.3 Treening- ja võistlussõitudes on kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peab olema E-tähistus, 
DOT-markeering või FIA homologeering (võib olla aegunud). Sõiduriietus rahvakrossiklassides 
vastavalt rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele.  
Klassides 6.2.1-6.2.8 peab sõiduriietus olema pikkade varrukatega ja käed kaitstud mittepõlevast 
materjalist kinnastega. Treening- ja võistlussõitudes on võistlusautos viibijatel kinnitatud turvarihmade 
kasutamine kohustuslik. 

17.1.3 Klassis RAHVAKROSS kohustuslik ohutusvarustus peab vastama Rahvakrossi tehnilistes 
tingimustes kinnitatutele. 

Support klassides peab sõitjate riietus vastama rallikrossi MV tehniliste tingimustes                 
kehtestatutele. 

17.1.4 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht, va. klassis 6.2.2 ja 6.2.3, kus 
kaassõitja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi. 

17.1.5  Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht. Klassis 6.2.2. võib ja klassi  6.2.3 
võib võistleja kõrval istuda juhendaja, kes ei tohi osaleda samal võistlusel võistlejana. 
Juhendaja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad ohutusnõuded, mis juhilegi. 

17.1.6 Tehnilise komisjoni otsusega võidakse starti mitte lubada autosid, mille tehniline eisukord võib 
võistluse käigus sõitjale ja ümbritsevaile ohtlikuks muutuda ning mis võivad häirida võistluste 
kulgu. 

 
18 TULEMUSED 

18.1 SPRINT 
18.1.2 Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega ning 

kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne. Tulemuse 
saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. 

18.1.3 Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. 
Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis teises ja siis esimeses 
voorus. 

18.1.4 Karikasarja paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad sarja 
etappidelt. Sari loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 3 etappi. Arvesse lähevad kõik etapid. 
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18.1.5 Igal etapil antakse kuueteistkümnele esimesele võistlejale punkte tabeli 1 kohaselt. 
Tabel 1. Punktid vastavalt kohale. 

Koht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Punkte 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
18.1.6 Sarja etapp võistlusklassi arvestuses loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt kaks võistlejat. 
18.1.7 Karikasari arvestusklassis loetakse toimunuks, kui läbi sarja stardib kokku vähemalt kolm 

võistlejat. 
18.1.8 Kirjalikke esildisi sarja punktiarvestuse kohta võetakse korraldajate poolt vastu 3 tööpäeva 

jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärast esialgsete tulemuste 
avaldamist. 

18.1.9 Korraldaja avaldab tulemused aadressil: www.autosport.ee/rk hiljemalt võistlusele järgneval 
esimesel tööpäeval. 

18.1.10Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid 
jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaselt etapilt. 
 

18.2 RAHVAKROSS 
18.2.2 Klassis rahvakross saab iga võistleja karikaarvestusse punkte vastavalt omas klassis saavutatud 

tulemustele etappidel. Aasta punktiarvestuses loevad kõik etapid. 
18.2.3 Mitteosalemist ei loeta tulemuseks. Tulemuse saamiseks tuleb võistlejal osaleda vähemalt ühes 

poolfinaalis või finaalis. Ainult finaalis ei saa osaleda, kui pole tulemust kirjas ühest poolfinaalist. 
Tulemuse saamiseks poolfinaalis või finaalis peab võistlusauto sõitma stardijoonele ja ületama 
stardijoone nelja rattaga omal jõul. 

18.2.4 Etappide punktid summeeritakse ja selgitatakse välja võitja.  
18.2.5 Punkte antakse järgnevalt: I – 20; II – 17; III – 15; 4. – 13; 5. – 12; 6 – 11; 7 – 10; 8 – 9; 9. – 8; 

10 – 7; 11 – 6; 12 - ... – 1. 
18.2.6 Kui võistleja vahetab hooaja kestel võistlusklassi, siis punkte ümber ei tõsteta. 
18.2.7 Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid 

jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaselt etapilt. 
18.2.8 Võistleja tulemuse tühistamisel võistlusel karikavõistluse punkte ei teenita. 

 
19 PROTESTID 

19.1 Tavaprotest: kolmekordne stardimaks. 
19.2 Protesti esitamine mootori töömahu tuvastamiseks 1500 eurot. Kautsjon sisaldab nii mootori lahti 

võtmist- kui ka kokku panemist. 
19.3 Protesti esitamisel ja kautsjoni maksmisel võistluse korraldajale protesti aluse võistleja mootor 

plommitakse. Peale seda on kaks võimalust: 
19.3.2 Auto viiakse pädeva mootoriehitaja juurde (nt Ligur Racing) - mootori kontroll (lahti võtmise ja 

mehaanilise mõõtmise teel) teostatakse kõigi asjaosaliste juuresolekul. Kui selgub, et kubatuur 
on üle lubatud piiri, siis peab protestialune maksma ise 1500.- võistluse korraldajale (enne autot 
tagasi ei saa - nagu iga autoremondi puhul), ning protesti esitaja saab oma raha tagasi. Kui aga 
selgub, et töömaht on lubatud piires, siis protesti esitaja oma raha tagasi ei saa (see kuulub 
kontrolli teostajale); 

19.3.3 Auto mootor plommitakse samamoodi (kautsjon samuti 1500.-) aga mootori võib lahti võtta 
sõiduki omaniku enda valitud garaažis ja tema enda mehaaniku poolt, kusjuures kohal peavad 
viibima ka võistluste korraldaja esindaja ja protesti esitaja (esindaja). Kui mõõtmisel selgub, et 
kubatuur on õige, siis saab 1500 eurot võistluste korraldajalt omale kontrollitava sõiduki omanik. 
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20. ÜLDREEGLID 
20.1 Sõidukite suurimaks lubatud kiiruseks parklates ja publiku liikumisaladel on jalakäija liikumiskiirus (max 10 
km/h); kehtib ka kõigi kaherattaliste liiklemisvahendite kohta. Parkimine on lubatud vaid parkimiskohtadena 
tähistatud kohtadele. Mittekorrektselt pargitud sõiduk võidakse teisaldada sõidukivaldaja kulul. 
20.2  Võistluskeskuse alal on keelatud teha asfaltkattesse auke telkide jms kinnitamiseks või muul 
viisil asfaltkatet kahjustada. Korraldajatel lubatud rikkujale määrata rahatrahv alates 1000 eurot. 
Vastutus oma boksi- ja tehnilise personali (vm toetajaskonna) ees lasub sõitjal. 
20.3 Rallikrossiraja väljasõidualadel ja evakuatsiooniteedel on viibimine keelatud selleks volitamata isikutel, välja 
arvatud juhul kui isik on sinna sattunud ringrajalt väljasõidu tulemusena. 
20.4 Juhtimisõiguseta isikutel (va võistlejal) on parklates ja boksialal keelatud kasutada mootorsõidukeid. Laste 
tegevuse eest vastutavad laste vanemad või volitatud esindajad. 
20.5  Suitsetamine on keelatud kõikides ruumides ning boksialal. 
20.6 Korraldaja poolt määratud ametnike antud korraldused on täitmiseks kohustuslikud. Korralduste eiramise eest 
karistatakse Võistlejat kuni Võistlustelt eemaldamiseni. 
 
21.  Autasustamine 
21.1 Autasustamine toimub vahetult pärast võistluse lõppu. 
21.2 Iga võistlusklassi finaalsõidu kolm paremat võistlejat on kohustatud osalema autasustamisel.  
21.3 Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikatega. 
21.4. Korraldajatel ja sponsoritel on õigus välja panna eriauhindu. 
 
22. Vastutus  
Võistluse korraldaja, ametnikud ega Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. 
 
23. KINDLUSTUS 
23.1. EAL on sõlminud võistluste korraldamist silmas pidades vastutuskindlustuse PZU-ga Kindlustuspoliisi nr 
4234391811. Tegemist on vabatahtliku vastutuskindlustuse ja ürituse korraldaja vastutuskindlustusega Eesti 
Autospordi Liidus registreeritud autospordivõistlustel. Kindlustussumma 500 000 eurot iga juhtumi kohta. 
Omavastutus on 1000 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta. 
 
24. KARISTUSED 
24.1. Karistused Rahvusvahelise FIA Spordikoodeksi (ja selle lisade), kiirusalade võistlusmääruse, Tarvastu 
Karikas 2022 üldjuhendi ja käesoleva võistlusjuhendi rikkumise eest määravad võistluste juht, rallikrossi 
alakomitee ja/või EAL. 

  Karistus (kuni) 
24.1 Tehnilistele tingimustele mittevastavus  Stardikeeld 
24.2 Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine  Stardikeeld 
24.3 Osalustasu maksmata   Stardikeeld 
24.4 FIA või juhendiga sätestatud ohutusnõuete mittetäitmine  Võistluste juhi otsus 

24.5 Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse 
käigus  Sõiduvoorust eemaldamine 
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24.5 Rajatähiste nihutamine või väljaspool  rada sõitmine eesmärgiga 
parandada aega  Sõiduvoorust eemaldamine 

24.6 Valestart sõiduvoorus Täiendavad + 10 sekundit 
antud sõiduvoor ajale 

24.7 Valestart (pool)finaalis  
Kordusstart ja rikkujal 
kohustus läbida jokker lap 
kahel korral (lisa-jokker). 

24.8 Joker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus  Täiendavad + 30 sekundit 
antud sõiduvooru ajale 

24.9 Joker Lap’i mitteläbimine finaalis  
 Asjaomase finaali viimane 
koht ja punkte selle sõidu 
eest ei saa 

24.10 Joker Lap’i läbimine mitmel korral sõiduvoorus Täiendavad + 30 sekundit 
antud sõiduvooru ajale 

24.11 Joker Lap’i läbimine mitmel korral finaalis  Asjaomase finaali viimane 
koht (enne mittestartijaid) 

24.12 Lipusignaalide eiramine             Võistluste juhi otsus 

24.13 Kollase lipu eiramine  
 Hoiatus, +20 sekundit antud 
sõiduvooru ajale või kuni 
võistluselt  eemaldamiseni 

24.14 Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal              Võistluste juhi otsus 
24.15 Liigne kiirus boksialal  Rahatrahv 50 EUR 
24.16 Aluskatte puudumine boksialal võistlusautol Rahatrahv 50 EUR 

24.17 Mootori töömahupiirangu rikkumine                                
Antud võistluse tulemuste 
tühistamine või kuni hooaja 
tulemuste tühistamiseni  
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Lisa 1 Võistlusrada – punane joon 

 

Lisa 2 Transponderi paigaldamise joonis. 

 


