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1. VÕISTLUSE TUTVUSTUS   
 
Võistluse nimi:  Shell Helix Rally Estonia 2019 
 
Võistluse aeg:  12-14.juuli 2019 
 
 
1.1 SISSEJUHATUS 
Võistlus korraldatakse kooskõlas 2019 FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga (ISC), 2019 FIA regionaalsete 
rallimeistrivõistluste üldjuhendiga (FIA RRSR), WADA/NADA koodeksiga, FIA antidopingu reeglitega, käesoleva 
võistlusjuhendiga (VJ) ja nimetatud dokumentide lisadega. Juhul kui võistlusjuhendiga pole sätestatud teisiti, kehtivad 
eespoolmainitud reeglid.  
Klassid EMV1, EMV2, EMV3, EMV4, EMV5, EMV6, EMV7, EMV8 ja EMV9, peavad lisaks järgima 2019 Eesti 
autoralli lahtiste meistrivõistluste üldjuhendit ning klassid LRČ ABS, LRČ 1, LRČ 2, LRČ 3, LRČ 4, LRČ 5, LRČ 
Junior, LRČ Teams peavad lisaks järgima 2019 Läti autoralli meistrivõistluste üldjuhendit. Reeglid, mis kehtivad ainult 
ülalmainitud klassidele, on juhendis märgitud rohelise trükiga.  
 
Võistlusjuhendi täiendused, muudatused ja/või parandused väljastatakse kõikidele meeskondadele dateeritud ja 
nummerdatud bülletäänidega. 
Juhend on avaldatud inglise keeles, eestikeelse tõlkega. Erinevate tõlgenduste korral kehtib ingliskeelne tekst. 
Täiendav informatsioon on toodud ralli juhises nr.1, mis avaldatakse reedel 17.mail, ja ralli juhises nr.2, mis 
avaldatakse esmaspäeval, 1.juulil 2019. Ralli juhised ei ole võistluse ametlikud dokumendid ja neis avaldatud teave 
on informatiivne.  
 
FIA regionaalsete rallimeistrivõistluste üldjuhend on avaldatud veebilehel https://www.fia.com/regulations, Eesti 
autoralli lahtiste meistrivõistluste üldjuhend veebilehel www.autosport.ee ja Läti meistrivõistluste üldjuhend veebilehel 
www.laf.lv , www.autorally.lv. 
 
Kõik, mis ei ole võistlusjuhendiga lubatud, on keelatud.  
  
1.2  LISAKATSETE PIKKUS JA TEE PINNAS  
 

1.PÄEV: Asfalt 1.66 km (Elva linnakatse) kruus 90.12 km 
2.PÄEV: Asfalt 1.50 km (Tartu linnakatse) kruus 58.70 km 

 
 
1.3 VÕISTLUSRAJA KIRJELDUS   
 

Päevade arv 2  
Osade arv 8  
Lisakatsete arv 15  
Raja kogupikkus 795.15 km 
Lisakatsete kogupikkus 151.98 km 
Punktikatse (Eesti meistrivõistlused) SS 14  
Punktikatse (Läti meistrivõistlused SS 8  
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2. KORRALDUS  
 
2.1 VÕISTLUSE MÄÄRANG:  
 
2019 FIA Baltic Rally Trophy (FIA European Rally Trophy piirkondliku osa) 3.etapp 
2019 Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste 4.etapp (klass EMV8 2.etapp) 
2019 Läti autoralli meistrivõistluste 5.etapp 
 
 
2.2 KORRALDUSLOAD  
 
ASN:  50/R    väljastatud: 8.mail 2019   
FIA:  01ERTBL/080519 väljastatud: 8.mail 2019 
 
 
2.3 KORRALDAJA  
Estonian Autosport Events MTÜ 
Aadress: Sinilille tee 1, Peetri alevik, Rae vald, 75312, Eesti  
Tel: +372 56 966 698 
E-mail: info@rallyestonia.ee   
Koduleht: www.rallyestonia.ee  
Avatud tööpäevadel 9:00-17:00 
 

2.4 KORRALDUSKOMITEE  
Esimees      Urmo Aava 
Liige      Silver Kütt 
Liige      Tarmo Hõbe 
Liige      Janno Siitan 
Liige      Mario Ostnik 
Liige      Kristi Jeenas 
 
 
2.5 ŽÜRII LIIKMED 

Esimees (määratud FIA poolt)   Pedro Melvill  (PRT) 
Liige (FIA)     Arnas Paliukenas  (LTU) 
Liige (EAL)      Juhan Mänd  (EST) 
Žürii sekretär      Kristi Jeenas  (EST) 
 
 
2.6 VAATLEJAD JA DELEGAADID 

FIA vaatleja      Arnas Paliukenas  (LTU) 
EAL turvavaatleja     Avo Kristov  (EST) 
LAF vaatleja     Arnas Paliukenas  (LTU) 
LAF tehniline delegaat    Gints Freimanis  (LVA) 
 
 
2.7 VANEMAMETNIKUD  
Võistluse juht      Silver Kütt   (EST) 
Võistluse juhi asetäitja/võistluse turvajuht  Priit Priimägi  (EST) 
Võistluse juhi asetäitja    Janis Krastinš  (LVA) 
Võistluse juhi asetäitja    Urmas Roosimaa  (EST) 
Võistluse juhi asetäitja    Janno Hert  (EST)    
Rajameister      Hillar Roose  (EST) 
Päästeteenistuse juht    Toomas Arumägi  (EST) 
Meditsiiniteenistuse juht    Andras Laugamets (EST) 
Võistluskeskuse juht    Karmen Vesselov  (EST) 
Võistluse sekretär    Karin Julge  (EST) 
Tehnilise kontrolli ülem    Taavi Luik  (EST) 
Tehnilise kontrolli ülema asetäitja    Karmo Uusmaa  (EST) 
Peaajamõõtja     Itars Silinš  (LVA) 
Tulemused      Andris Rigerts  (LVA) 
GPS jälgimissüsteemi juht    Maris Simson   (LTU) 
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Võistlejate vahenduskohtunik    Inger Tuur  (EST) 
Võistlejate vahenduskohtunik   Simo Pärnänen  (FIN) 
Võistlejate vahenduskohtunik   Dāvis Kalniņš  (LVA) 
Hoolduspargi ülem     Kalle Kaart  (EST) 
Pressiesindaja     Margus Kiiver  (EST) 
Pressikeskuse juht    Rauno Paltser  (EST) 
 
 
2.8 VÕISTLUSKESKUS  
Asukoht kolmapäevast 10.juulist kuni pühapäeva 14.juulini: 
Tehvandi Spordikeskus 
Aadress: Nüpli küla, 67408 Otepää, Eesti  
Telefon: +372 73 55 101 
E-mail: info@rallyestonia.ee  
 
Avatud:  
Kolmapäev 10.juuli  16:00 – 21:00 
Neljapäev 11.juuli 7:00 – 20:00 
Reede 12.juuli   7:00 – 22:00 
Laupäev 13.juuli   7:30 – 22:30 
Pühapäev 14.juuli  7:00 – 19:00 
 
AMETLIK TEADETETAHVEL (ATT) 
Koht: Ralli võistluskeskus 
Digitaalne teadetetahvel (DTT) asub veebilehel www.rallyestonia.ee  
 
 
2.9 HOOLDUSPARK JA TREILERIPARK 
Kuupäevad: 10-14.juuli 
Koht: Tehvandi Spordikeskus, Otepää 
 
Avatud:  
Kolmapäev, 10.juuli  12:00 – 23:00 
Neljapäev 11.juuli  7:00 – 23:00 
Reede 12.juuli    7:00 – 23:00 
Laupäev 13.juuli    7:00 – 23:00 
Pühapäev 14.juuli   7:00 – 19:00 
 
 
2.10 KINNINE PARK (PARC FERMÉ)              

Pärast 1.päeva ja rallijärgne kinnine park 
Kuupäevad: 13-14.juuli 
Koht: Vabaduse pst ja Gildi tn nurk, Tartu  
 
 
2.11 PRESSIKESKUS  
Koht: Võistluskeskus, Tehvandi Spordikeskus, Otepää 
Aeg:  Neljapäev 11.juuli  17:00 – 20:00  

Reede 12.juuli   8:00 – 22:00 
Laupäev 13.juuli  8:00 – 21:00 
Pühapäev 14.juuli  8:00 – 18:00 

 
 
2.12 GPS KOORDINAADID 
 

Võistluskeskus ja pressikeskus 58°03'271´´ 26°30'153´´ 
Stardi- ja finišipoodium 58°22'806´´ 26°43'527´´ 
Stardieelne tehniline ülevaatus   58°02'944´´ 26°30'933´´ 
Rallijärgne tehniline ülevaatus 58°02'944´´ 26°30'933´´ 
Kinnine park  58°22'906´´ 26°43'421´´ 
Hoolduspark 58°03'271´´ 26°30'153´´ 
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3. PROGRAMM 
3.1 TEGEVUS ENNE RALLINÄDALAT 

Neljapäev 9.mai 
 Võistlusjuhendi avaldamine, võistlejate registreerimine algab www.rallyestonia.ee 
Reede 17.mai 
 Ralli juhis 1 avaldamine  www.rallyestonia.ee 
Esmaspäev 20.mai 
 Meedia registreerimine algab www.rallyestonia.ee 
Teisipäev 25.juuni  
18:00 Helikopterite registreerimine lõpeb raiko@rallyestonia.ee 
Reede 28.juuni  
18:00 Võistlejate registreerimine lõpeb www.rallyestonia.ee 
Reede 29.juuni 
18:00 Meedia registreerimine lõpeb www.rallyestonia.ee 
Esmaspäev 1.juuli 
 Ralli juhis 2 avaldamine www.rallyestonia.ee 
Neljapäev 4.juuli  
18:00 Tähtaeg hoolduspargi lisateenuste, lisapinna ja kõrvuti 

asetsevate hooldealade tellimiseks 
service@rallyestonia.ee 

Neljapäev 4.juuli  
18:00 Testikatsele registreerimise ja tasu maksmise tähtaeg entry@rallyestonia.ee 
Esmaspäev 8.juuli  
12:00 Stardinumbrite avaldamine  www.rallyestonia.ee 
Kogu ülalolev info avaldatakse kodulehel www.rallyestonia.ee 

 
 
 
3.2 TEGEVUS RALLINÄDALAL 

Kolmapäev 10.juuli 
12:00 – 23:00 Hoolduspark avatud 

Treileripark avatud 
Tehvandi Spordikeskus 

16:00 – 21:00 Võistluskeskus avatud Võistluskeskus, Otepää 
16:00 – 21:00 Dokumentide kontroll 

Rajadokumentide väljastamine 
Rajaga tutvumiseks registreerimine 
GPS seadmete väljastamine 
Sõitja ja kaardilugeja pildistamine poodiumifotode jaoks 
Tutvumisautode kontroll 

Võistluskeskus, Otepää 

Neljapäev 11.juuli  
7:00 – 23:00 Hoolduspark avatud 

Treileripark avatud 
Tehvandi Spordikeskus 

7:00 – 20:00 Võistluskeskus avatud Võistluskeskus, Otepää 
7:00 – 12:00 Dokumentide kontroll 

Rajadokumentide väljastamine 
Rajaga tutvumiseks registreerimine 
GPS seadmete väljastamine 
Sõitja ja kaardilugeja pildistamine poodiumifotode jaoks 
Tutvumisautode kontroll 

Võistluskeskus, Otepää 

8:00 – 21:00     Rajaga tutvumine Vt lisa 2 
8:00 – 20:00 Tehniline ülevaatus  Tehvandi Suusahüppemägi, 

Otepää 
17:00 – 20:00 Pressikeskus ja meedia akrediteerimine avatud Pressikeskus, Otepää 
18:00 Ohutusautode koosolek Võistluskeskus, Otepää 
19:00 Tiimijuhtide koosolek võistlejatele nr.1-10 ja kutsutud 

võistlejatele 
Juhtimiskeskus, Otepää 

Reede 12.juuli 
7:00 – 22:00 Võistluskeskus avatud Võistluskeskus, Otepää 
7:00 – 23:00 Hoolduspark avatud 

Treileripark avatud 
Tehvandi Spordikeskus 

8:00 – 10:00  Tehniline ülevaatus remondikorralduse saanud autodele  Tehvandi Suusahüppemägi, 
Otepää 
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8:00 – 11:00 Rajaga tutvumine Vt lisa 2 
8:00 – 22:00 Pressikeskus ja meedia akrediteerimine avatud Pressikeskus, Otepää 
10:00 Helikopteripilootide koosolek  Võistluskeskus, Otepää 
10:00 Stardijärjekorra avaldamine kvalifikatsioonikatseks 

võistlejatele nr.1-10 
Ametlik teadetetahvel & digitaalne 
teadetetahvel 

10:00 – 15:45 Testikatse võistlejatele nr.1-10 (ei ole kohustuslik) Otepää lähistel 
12:00 – 16:00 Testikatse kõigile teistele sõitjatele (ei ole kohustuslik) Otepää lähistel 
16:00 Stardijärjekorra avaldamine avatseremooniaks  Ametlik teadetetahvel & digitaalne 

teadetetahvel 
16:00 Kvalifikatsioonikatse võistlejatele nr.1-10 Otepää lähistel 
16:30 Žürii 1. koosolek  Žürii ruum Võistluskeskuses 
20:00 Stardikohtade valimine võistlejatele nr.1-10 Poodium Tartu Raekoja platsil 
20:05 Võistluseelne pressikonverents kutsutud sõitjatele Poodium Tartu Raekoja platsil 
20:25 Autogrammide jagamine  Poodium Tartu Raekoja platsil 
20:45 Võistluse avamine Poodium Tartu Raekoja platsil 
21:00 Starditseremoonia poodiumil Poodium Tartu Raekoja platsil 
21:00 Stardijärjekorra avaldamine 1.päeva 1.osale Ametlik teadetetahvel & digitaalne 

teadetetahvel 
21:30 Öine parkimine korraldaja poolt (ei ole kohustuslikl) Vabaduse pst ja Gildi tn nurk, Tartu 
Laupäev 13.juuli  
7:00 – 23:00 Hoolduspark avatud 

Treileripark avatud 
Tehvandi Spordikeskus 

7:30 – 22:30 Võistluskeskus avatud Võistluskeskus, Otepää 
7:45 Start 1.päeva 1.osale / AKP0 Vabaduse pst ja Gildi tn nurk, Tartu 
8:00 – 21:00 Pressikeskus avatud Pressikeskus, Otepää 
20:05 1.päeva finiš / AKP 9 A Kinnine park, Tartu 
22:30 Stardijärjekorra avaldamine 2.päevale  Ametlik teadetetahvel, V digitaalne 

teadetetahvel 
Pühapäev 14.juuli 
6:20 Superralliga startivate autode tehniline ülevaatus Kinnine park, Tartu 
7:00 – 19:00 Hoolduspark avatud 

Treileripark avatud 
Tehvandi Spordikeskus 

7:00 – 19:00 Võistluskeskus avatud Võistluskeskus, Otepää 
7:20 Start 2.päevale / AKP 9B Kinnine park, Tartu 
8:00 – 18:00 Pressikeskus avatud Pressikeskus, Otepää 
16:00 Finišipoodium ja autasustamine  Poodium Tartu Raekoja platsil 
16:30 Rallijärgne kinnine park Vabaduse pst ja Gildi tn nurk, Tartu 
Kohe pärast 
finišipoodiumi 

Võistlusjärgne tehniline ülevaatus  Tehvandi Suusahüppemägi, 
Otepää 

19:00 Esialgsete tulemuste avaldamine  Ametlik teadetetahvel, digitaalne 
teadetetahvel 

Pärast žürii poolt 
allkirjastamist ja 
protestiaja lõppu 

Ametlike tulemuste avaldamine   Ametlik teadetetahvel, digitaalne 
teadetetahvel 

 
 
 
4. OSAVÕTJAD  
 
4.1 OSAVÕTJATE REGISTREERIMISE LÕPP  
Reede, 28.juuni kell 18:00. 
 
4.2 REGISTREERIMINE  
Võistluse osavõtuavaldus esitatakse elektrooniliselt veebilehe www.rallyestonia.ee kaudu.  
Kaardilugeja andmeid võib täpsustada meeskonna dokumentide kontrollis.  
Osavõtuavaldust esitades lubab võistleja avaldada osavõtuavaldusel olevat infot meediale. Mõlemad 
meeskonnaliikmed allkirjastavad osavõtuavalduse rajadokumentide väljavõtmisel ja allkirjastamisega lubab 
meeskond korraldajal kasutada oma fotosid ja videosid.   
 
4.2.1 OSAVÕTUAVALDUSE VASTUVÕTMINE 

Osavõtuavaldus loetakse esitatuks ainult siis, kui see on nõuetekohaselt täidetud ja võistluse osavõtutasu on täies 
mahus laekunud korraldaja pangakontole. Võistlejat, kelle osavõtutasu ei ole laekunud, ei lisata registreerunud 
võistlejate nimekirja.  
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4.3 OSAVÕTJATE ARV JA KLASSID  
4.3.1 Starti lubatakse kuni 120 võistlusautot. Määratud arvu ületamisel on korraldajal õigus registreerunud 
meeskondade hulgast valida starti pääsevad võistlejad. 
 
4.3.2 Võistlusautode osalemine 
4.3.2.1 Võistlusklassid osalemaks FIA Baltic Rally Trophy (FIA ERT) arvestuses on vastavalt FIA RRSR artiklile 4.  
4.3.2.2 Võistlusklassid osalemaks Eesti autoralli meistrivõistluste arvestuses on vastavalt 2019 Eesti autoralli lahtiste 
meistrivõistluste üldjuhendi artiklile 2.  
4.3.2.3 Võistlusklassid osalemaks Läti autoralli meistrivõistluste arvestuses on vastavalt 2019 Läti autoralli  
meistrivõistluste üldjuhendi artiklitele 1.5. ja 1.6.1. Läti autoralli meistrivõistluste etapp sõidetakse ralli 1. päeval. 
Kõik eelpoolmainitud klassid osalevad ka Shell Helix Rally Estonia absoluutarvestuses, välja arvatud võistlejad, kes 
on registreerunud ainult Läti autoralli  meistrivõistluste etapile (VJ Art.4.3.2.3 ). 
 
4.3.3 Võistlusklassid   

4.3.3.1 Baltic Rally Trophy klassid (FIA ERT osana) 
NB: FIA ERT piirkondliku arvestuse punkte antakse ainult neile meeskondadele, kes osalevad rahvusvahelise 
homologeeringuga autodega.  
Klassid Grupid  

RC2 

Group R5 (VR5) Group R5 cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 
261. 

S2000-Rally:  
1.6T engine with a 28mm restrictor 

 Super 2000-Rally cars (conforming to the 2013 Appendix 
J, Art. 255A) fitted with a restrictor complying with Art. 
255A-5.1.1-b except for the following points: 

    a) the maximum internal diameter of the restrictor is 28 
mm, 

    b) The external diameter of the restrictor at its narrowest 
point must be less than 34 mm. The diameter must be 
maintained over a distance of 5 mm to each side of the 
narrowest point. 

   The diameter of the turbo compressor restrictor may be 
revised by the FIA at any time without notice. 

S2000-Rally: 2.0 Atmospheric 
Super 2000 cars (conforming to the 2013 Appendix J, 
Article 254A) 

Group R4 (VR4K) 
Cars fitted with R4 Kit conforming to the 2019 Appendix, 
Art. 260E 

Group NR4 over 2000cc (current N4) Group N cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 254 

RGT RGT cars Group RGT cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 
256. 

RC3 

R3 (atmo / over 1600cc and up to 2000cc 
– VR3C and turbo over 1067cc and up to 
1333cc – VR3C) 

Group R cars conforming to the 2019 Appendix J Art. 260 

R3 (turbo / up to 1620cc / nominal – 
VR3T) 

Group R cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 260 

R3 (diesel / up to 2000cc / nominal – 
VR3D) 

Group R cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 
260D. 

Group A over 1600cc and up to 2000cc Group A cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 255 
Super 1600 Group A cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 255 

RC4 
 

RC4A 
R2 (atmo over 1600cc and up to 2000cc 
– VR2C and turbo over 1067cc and up 

to 1333cc – VR2C) 
Group R cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 260 
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RC4B 

R2 (atmo over 1390cc and up to 1600cc 
– VR2B and turbo over 927cc and up to 

1067cc – VR2B) 

Group R cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 260 
Group R cars conforming to the 2018 Appendix J, Art. 260 
(VR2B homologated before 31/12/2018) 

Kit-car up to 1600cc 
Group A Kit Cars with a corrected cylinder capacity of less 
than 1600cc on condition that the homologation is accepted 
by the FIA as eligible for the Championship concerned 

Group A up to 1600cc Group A cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 255 

Group N over 1600cc and up to 2000cc Group N cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 254 

RC5 

R1 (atmo up to 1600cc - VR1 and turbo 
up to 1333cc - VR1) 

Group R cars conforming to the 2018 Appendix J, Art. 260 
(VR1A and VR1B homologated before 31/12/2018 

R1(atmo up to 1600cc – VR1A/VR1B 
and turbo up to 1067cc – VR1A/VR1B) 

Group R cars conforming to the 2018 Appendix J, Art. 260 
(VR1A and VR1B homologated before 31/12/2018 

Group N up to 1600cc Group N cars conforming to the 2019 Appendix J, Art. 254 
 
 
4.3.3.2. Eesti autoralli meistrivõistluste klassid 

Klassid  Grupid 
EMV1  Absoluutarvestus kõigile autodele, s.h. autodele, kel omaette klassi ei ole (WRC,Proto,S2000) 
EMV2 N4, R5 
EMV3 2WD kuni 1600ccm (R2, R1, A6) 
EMV4 4WD E12 
EMV5 2WD E9 kuni 1600ccm 
EMV6 2WD (R3,A7,N3,E10) 1600-2000ccm 
EMV7 2WD E11 üle 2000ccm (ainult tagavedu) 
EMV8 E13 veoautod 
EMV9 Võistkondlik paremusjärjestus 

 
 
4.3.3.3. Läti autoralli meistrivõistluste klassid 

Klassid  Grupid 

LRČ ABS 

Includes: WRC; R5; R4; S2000; N4; N3; N2; N1; A8; A7; A6; A5; R3; R2; R1; - 
according to the FIA Technical Regulations and approved by the interpretations of 
the LAF technical rules; PROTO-R and PROTO-L; 
L13 (over 3000 cm3 up to 4000 cm3);  
L12 (2500 cm3 up to 3000 cm3), 
L11 (2000 cm3 up to 2500 cm3)  
L10 (over 1600 cm3 up to 2000 cm3);  
L9 (over 1400 cm3 up to 1600 cm3), 
L8 (over 1000 cm3 up to 1400 cm3); 
Baltic open B6 and B7 classes. 

LRČ 1 
Includes 4WD classes:  
PROTO-L;  
L13 – according to the LAF technical rules. 

LRČ 2 

Includes classes:  
N4 - according to the FIA Technical Regulations; 
N4-LV - according to the LAF Technical Regulations preferences and to the national 
homologation. 
Baltic open B6 and B7 4WD cars according to the LAF Technical Regulations. 

LRČ 3 
Includes classes:  
R2 - according to the FIA Technical Regulations; 
R2 LV – according to the LAF Technical Regulations preferences and to the national 
homologation. 

LRČ 4 
Includes 2WD classes:  
A7; R3 - according to the FIA Technical Regulations; 
L11; L12; L13 - according to the LAF Technical rules 

LRČ 5 
Includes 2WD classes:  
N1, N2, N3, A6, A5, R1 - according to the FIA Technical Regulations; 
L10, L9, L8; PROTO-L - according to the LAF Technical rules 
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LRČ Junior 
Participants: all pilots (according to the LAF Code) no older than 25 years (on the 
January 1st, 2019), and with a single axis drive car that corresponds to A, N, R, L 
group and its engine capacity does not exceed 2000cm³. 

LRČ 
Teams 

Team competition 

 
 
 
4.4 OSAVÕTUTASUD 
Osavõtutasud võistlejatele, kes nõustuvad korraldaja reklaamidega, on järgmised: 
 
Baltic Rally Trophy (ERT) ja Eesti autoralli meistrivõistlused (1.päev + 2.päev) ja veoautod (klass EMV8 ei 
sõida lisakatseid SS 5 ja SS 6): 

4WD    550 EUR + 20% KM (660 EUR) / meeskond 
2WD    450 EUR + 20% KM (540 EUR) / meeskond 
Veautod   300 EUR + 20% KM (360 EUR) / meeskond 
 
Läti autoralli meistrivõistlused (ralli 1.päev):  
LRČ ABS, LRČ1; LRČ2; LRČ3  500 EUR + 20% KM (600 EUR)  / meeskond 
LRČ4; LRČ5    400 EUR + 20% KM (480 EUR) / meeskond 
Läti autoralli meistrivõistlustel osalejad, kes soovivad kaasa teha kogu ralli (1. ja 2. päeva), peavad maksma 
ainult Baltic Rally Trophy osavõtutasu.  
 
Testikatse osavõtutasu   150 EUR + 20% KM (180 EUR) / meeskond 
Ainult rajaga tutvumine   100 EUR + 20% KM (120 EUR) / meeskond 
 
Käibemaksu tasuvad kõik võistlejad, välja arvatud võistlejad teistest EL riikidest, kes esitavad oma 
käibemaksukohustuslase numbri osavõtuavaldusel.  
Võistlejad, kes soovivad saada osavõtutasu, hoolduspargi lisapinna või lisateenuste kohta arvet, peavad esitama 
andmed arve saaja kohta osavõtuavaldusel. Arve saadetakse võistlejale e-mailile.  
 
Võistlejad, kes keelduvad korraldaja reklaamidest (vt Lisa 4), peavad maksma kahekordse osavõtutasu ja märkima 
selle ära osavõtuavaldusel. Reklaam rallitunnusel ja võistlusnumbritel on kohustuslik ja sellest keelduda ei saa.  
 
 
4.4.1 Osavõtutasu sisaldab:  

Materjalid, kleebised ja passid meeskonna kohta  
Võistlusjuhend 1 
Legendiraamat 2 
Üldkaart 2 
Pealtvaataja programm 1 
Hooldusauto kleebis (Team) 1 
Võistusauto kleebiste komplekt 1 
Tutvumisauto kleebis 3 
Meeskonna ja tiimi passid  6 

 
 
4.5 OSAVÕTUTASU MAKSMINE  

Osavõtutasu (VJ Art.4.4) tuleb maksta pangaülekandega ja see peab olema laekunud korraldaja pangakontole 
hiljemalt reedel, 28.juunil kella 18:00-ks.  
 
Pangakonto:  
Estonian Autosport Events MTU  
LHV Pank AS 
IBAN: EE877700771002705577 
Selgitus: RE2019 osavõtutasu, võistleja nimi 
 

• Kõik ülekandekulud tuleb tasuda maksjal. 
• Võistlejat, kelle osavõtutasu ei ole laekunud, ei lisata registreerunud võistlejate nimekirja.  

 
.  
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4.6 OSAVÕTUTASU TAGASTAMINE 

Osavõtutasu tagastatakse täies mahus:  
• Kui ralli ei toimu korraldajast olenevalt  
• Kui osavõtuavaldust ei rahuldatud 

 
Osaline tagastamine:  
Korraldaja võib tagastada 50% osavõtutasust, kui võistleja ei saa osaleda vääramatu jõu tõttu (Force Majeure), mis 
on tõendatud võistleja ASN-i poolt. Avaldus osavõtutasu tagastamiseks koos mittestartimise põhjusega peab jõudma 
kirjalikult korraldajale (e-mail entry@rallyestonia.ee) enne kella 15:00 neljapäeval, 4.juulil. Pangakonto andmed 
peavad olema lisatud kirjale.  
Kui võistleja ei teavita korraldajat oma mittestartimisest, antakse sellest teada võistleja ASN-ile ja osavõtutasu ei 
tagastata. 
 
 
5. KINDLUSTUS 
 
5.1 KORRALDAJA KINDLUSTUSKATE 
5.1.1 Korraldaja vastutuskindlustus  
EAL-korraldusloaga kaasneb võistlusel kindlustus kolmandate osapoolte ees lisakatsetel 500 000 EUR ulatuses. 
Kindlustusandja: AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal, Poliisi nr: 2644754655 Kindlustusperiood: 01.02.2019 - 
31.01.2020. Lisainfo: http://autosport.ee/ueldinfo .  
Võistluse korraldaja on sõlminud ralli ajaks 12-14.juuliks lisaks üldise vastutuskindlustuslepingu nr. EE19-10-
00000069-6 kindlustusandjaga AAS "BTA Baltic Insurance Company" kuni  5 000 000 EUR ulatuses. 
 
5.1.2 Kolmandale osapoolele põhjustatud kahju 

Kindlustuslepingu 2644754655 kohaselt katab AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal kahjud, mis on lisakatsetel 
põhjustatud kolmandale osapoolele. Kahjud, mida põhjustavad võistlejad teineteisele, selle lepingu kohaselt 
kindlustuskatte alla ei kuulu. 
 
5.1.3 Rahvusvaheline roheline kaart  
Kõik meeskonnad peavad tehnilisel ülevaatusel esitama kohustusliku liikluskindlustuse poliisi või rahvusvahelise 
rohelise kaardi. Ilma nende dokumentideta starti ei lubata.  
 
5.2 REGISTREERIJATE JA SÕITJATE KINDLUSTUSKATE JA DEKLARATSIOON 

Kõik registreerijad ja sõitjad peavad omama õnnetusjuhtumite kindlustust, mis katab kolmandatele isikutele 
põhjustatud tervislikud ja varalised kahjud ralli osaks olevatel avalikel teedel.  
Sõitjate kohustus on selline kindlustus vormistada ja hoolitseda selle eest, et see vastaks Liiklusseadusele. 
Registreerijad ja võistlejad peavad kinnitama oma allkirjaga, et nad on sellise kindlustusega kaetud. Sellele 
deklaratsioonile allakirjutamisest keeldumine võib viia stardikeeluni. 
Korraldaja keeldub igasugusest kahju korvamisest, mis on seotud ralli reeglite, käesoleva võistlusjuhendi või Eesti 
seadusandlusega. Võistleja ise on vastutav iga õnnetuse või seaduserikkumise eest, milles ta on osaline. 
Osavõtuavalduse allkirjastamisega loobub registreerija ja/või sõitja võimalusest esitada võimalikest intsidentidest 
põhjustatud nõudeid FIA, EAL, LAF, korraldaja, võistluse ametnike ja teiste registreerijate/sõitjate vastu. 
Registreerijad ja sõtijad peavad allkirjastama alljärgneva deklaratsiooni: 
“Kinnitan, et: 

1. Mulle on antud võimalus lugeda Shell Helix Rally Estonia 2019 („võistluse“) reegleid, mis korraldatakse  
kooskõlas 2019 FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga (ISC), 2019 regionaalsete rallimeistrivõistluste 
üldjuhendiga (FIA RRSR), 2019 Eesti lahtiste autoralli meistrivõistluste üldjuhendiga, 2019 Läti autoralli 
meistrivõistluste üldjuhendiga, käesoleva võistlusjuhendiga (VJ) ja nimetatud dokumentide lisadega ja 
nõustun neid järgima.  
Kinnitan, et olen füüsiliselt ja vaimselt võimeline osalema võistlusel, ja ma olen selleks pädev. Ma tunnistan, 
et mõistan võistluse olemust ning autospordist tulenevat potentsiaalset riski ja nõustun selle riskiga. 

2. Minu veendumusel on võistlusele registreeritud sõiduk sobilik võistluse ja liikluse jaoks, võttes arvesse 
võistlusrada ja kiiruseid, mida saavutatakse. 

3. Võistlusele registreeritud sõiduk on kaetud seadusega ette nähtud kindlustusega, mis kehtib sellist tüüpi  
võistluse puhul, mis toimub teedel nagu seaduses määratletud. 

4. Mõistan, et kui peaksin selle võistluse toimumise ajal omama mingisugust vigastust/puuet, mis on püsiv või 
ajutine ja mis tõenäoliselt mõjutab minu tavapärast kontrolli sõiduki üle, ei saa ma osaleda, kui ma pole 
sellist vigastust/puuet deklareerinud FIA-le, kes seejärel on mulle väljastanud litsentsi, mis lubab mul seda 
teha. 

5. Iga alla 18-aastase isiku allkirjastatud litsentsi taotlusvorm on kinnitatud selle isiku vanema / seadusliku 
eestkostja / garandi poolt, kelle täisnimed ja aadressid on esitatud. 
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6. Mõistan, et autosport on ohtlik ja õnnetused, mis põhjustavad surma, vigastusi ja varakahju võivad juhtuda 
ja juhtuvad. Mõistan, et need riskid võivad põhjustada mulle kehavigastusi või muud kahju, ning tunnistan 
neid riske ja aktsepteerin neid. Õnnetuse korral, mille tagajärjel pean viibima haiglas, nõustun, et haigla 
annab korraldajale teavet minu terviseseisundi kohta. 

7. Võistluse osavõtuavaldust esitades nõustun, et FIA, EAL, LAF, teeomanikud või valdajad, promootorid või 
nende vastavad ametnikud, võistluse ametnikud ega kohtunikud ("Pooled") ei vastuta kahju eest, mis mulle 
võistluse toimumise tagajärjel võib tekkida, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, varalise kahju, majandusliku 
kahju, sellest tuleneva kaotuse või rahalise kahju eest, mis tekib. Miski käesolevas punktis ei ole mõeldud 
surma või kehavigastuse vastutuse välistamiseks või piiramiseks. 

8. Seaduses lubatud täieliku ulatuseni nõustun hüvitama ja hoidma puutumatuna kõiki pooli igasuguse kahju 
eest, mis tuleneb minu osalusest võistlusel. 

9. Mul on täieõiguslik kehtiv juhtimisõigus." 
 
5.3 KAHJUDEST TEATAMINE  
Meeskonad on kohustatud teavitama korraldajat (tel: +372 73 55 101)  igast kahjust, mida nende võistlusauto on 
põhjustanud, koheselt pärast õnnetuse toimumist. Selle kohustuse mittetäitmine toob kaasa registreerija ja 
kahjutekitanud meeskonna kutsumise EAL distsiplinaarkomisjoni ette. 
 
5.4 KINDLUSTUSKATTE MITTEKOHALDUMINE  
Korraldaja kindlustuskate ei kohaldu VIP-autodele, hooldusautodele, tutvumisautodele ja korraldaja kleebistega (ka 
korraldaja ametnike) autodele (v.a. kindlustatud korraldaja autod) ja need on alati omal vastutusel. Korraldaja 
keeldub igasugusest kahju korvamisest, mis on seotud ralli reeglite, käesoleva võistlusjuhendi või Eesti 
seadusandlusega, kui selle on põhjustanud võistleja ebasportlik käitumine. Liiklusõnnetuse puhul ei käsitleta ei 
hooldusautot, rajaga tutvumise autot ega korraldaja kleebistega ametnike autot võistluse meeskonnana. Sellistel 
juhtudel kehtivad auto omaniku kolmanda osapoole kindlustuspoliisid.  
 
 
6. VÕISTLUSNUMBER JA REKLAAM  
 
6.1. VÕISTLUSNUMBRID JA RALLITUNNUS 

Võistlusnumbrid ja rallitunnus väljastatakse korraldaja poolt ja need peavad olema paigaldatud võistlusautole 
ettenähtud kohtadesse enne stardieelset tehnilist ülevaatust vastavalt võistlusjuhendi lisale 4. Võistlusnumbrid ja 
rallitunnus peavad jääma oma kohale paigaldatuks kogu võistluse vältel.  
 
6.2. KOHUSTUSLIK REKLAAM 
Rallitunnus: 
Shell Helix Rally Estonia 2019 
 
Võistlusnumber mõõtmetega 67 x 17 cm 
Shell Helix Rally Estonia 2019 
 
Korraldaja väljastab igale võistlejale kaks võistlusnumbrit mõõtmetega 67x17 cm, mis peavad olema võistlusautole 
paigaldatud enne rallieelset tehnilist ülevaatust.  
Kleebised paigaldatakse horisontaalselt mõlema esiukse etteserva number eespool. Kleebise ülemine äär peab 
olema 7 kuni 10 cm külgakna alumisest servast allpool. Võistlusnumbrite lõikamine on keelatud. 
 
6.2. KORRALDAJA VALIKREKLAAM 
Võistlejad, kes on nõustunud korraldaja reklaamkleebistega (vt lisa 4), peavad reserveerima selle jaoks koha (67x34 
cm, esiuksel asuva võistlusnumbri all). Reklaamkleebised peavad olema võistlusautole paigaldatud enne rallieelset 
tehnilist ülevaatust.  
Nende reklaamkleebiste lõikamine või muul viisil modifitseerimine on keelatud.  
 
6.3. VÕISTLUSNUMBRITE JA REKLAAMI KAOTAMINE VÕI EEMALDAMINE 
Mistahes võistlusnumbrit/rallitunnust ja reklaame puudutava määruse vastu eksimist karitstatakse järgmiselt:  

• Üks rallitunnus või võistlusnumber on puudu: rahatrahv 100 EUR 
• Mitu võistlusnumbrit või rallitunnus on puudu: teavitatakse žüriid 
• Rallitunnus ei ole nähtav või katab osaliselt auto numbrimärki: rahatrahv 100 EUR 
• Korraldaja reklaamkleebis on puudu mistahes ajahetkel: kahekordse osavõtutasu maksmine 
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7. REHVID 
7.1 NÕUDED REHVIDELE 
Vt. FIA RRSR Art. 60 (rehvid ja rattad). 

7.1.1 Lubatud rehvid  
Rehvide arv ei ole piiratud. Kõik rallil kasutatavad rehvid peavad olema kaubanduslikult saadaval ning vastama FIA 
RRSR Lisa V standarditele. Rikkumistest teavitatakse žüriid. 
 
7.1.2 Rehvide markeerimine on kohustuslik kõigile võistlejatele.  
Rehvide markeerimise protseduuri ajal peab meeskond ja kuni üks tiimi liige osutama markeerijatele vajalikku abi. 
Autode varurehvid peavad rehvimarkeerimisalas olema asetatud velje välise osaga ülespoole ja kui vaja, siis mitte 
kinnitatult, et lihtsustada markeerimise protseduuri. Markeerimise järgselt ja enne kui autod lahkuvad 
rehvimarkeerimisalast, peab meeskond või nende tiimi liige varurehvid nõuetekohaselt kinnitama.  
 
7.1.3 Rehvide markeerimine ralli ajal 
Ralli ajal paikneb rehvimarkeerimisala pärast Hoolduspargist väljuvat AKP-d.  
Üks tiimi liige, kellel on lubatud markeerimisel abiks olla, peab sisenema ja lahkuma rehvimarkeerimisalast 
võistlusautoga samaaegselt.  
 
7.2 KONTROLLIMINE 
Igal ajahetkel ralli kestel võib läbi viia kontrollimisi, et jälgida rehvide vastavust nõuetele.  
 
7.3 VÕISTLUSAUTO VARUSTATUS 

Igas võistlusautos võib olla kaasas maksimaalselt kaks varurehvi, mis peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud.   
 
7.4 KARISTUSED 

Igast rehvide nõuete rikkumisest teavitatakse žüriid, kes võib määrata karistuse vastavalt FIA ISC artiklitele 12.2 ja 
12.3. 
 
7.5 RAJAGA TUTVUMISEL LUBATUD REHVID 

Ainult Liiklusseadusele vastavad E- või DOT-märkega homologeeritud rehvid on lubatud. Taastatud rehvid on rajaga 
tutvumisel keelatud. Igasugune rehvide küljemärgistuste või tekstide töötlemine (n.eemaldamine või kahjustamine) ei 
ole lubatud. 
 
7.6 ERINÕUDED 
Naastrehvide ja asfaldirehvide kasutamine on keelatud.  
.  
 
 
8. KÜTUS 
8.1 KÜTUSEPIIRANGUD 
Kõik FIA homologeeringuga autod on kohustatud kasutama FIA ISC Lisa J Art.252.9 (RRSR Art.59) vastavat kütust.   
Rahvusliku rühma autod, mis osalevad EMV ja LRC arvestuses, võivad kasutada kütust, mis on vabamüügis Eesti 
Vabariigis ja mille oktaanarv ei ületa 102 (sealhulgas E85).   
 
8.2 KÜTUSE TELLIMINE 
Kõik võistlejad peavad täitma kütusedeklaratsiooni (avaldatud www.rallyestonia.ee), kinnitamaks, et nende poolt 
kasutatav kütus vastab nõuetele.  Kütusedeklaratsiooni võib võistleja eest täita ja allkirjastada kütusetarnija, kui ta 
tarnib ja tangib kütust ainult ralli tankimisalas.  
 
8.3 TANKIMINE 

Tankimine on lubatud ainult tankimisalas, mis on märgitud rajalegendis. Ralli ajal on kasutusel üks tankimisala, 
mis asub pärast Otepää hoolduspargist väljuvat AKP-d. 
 
8.3.1 TANKIMISPROTSEDUUR 
Võistlusautosid on lubatud tankida ainult kütusekanistritest/vaatidest kaubanduslikult kättesaadava kütusega ja kaks 
tiimi passi kandvat tiimiliiget võivad viibida tankimisalas, et meeskonda tankimisel abistada. Plastikkanistritest 
tankimine on keelatud.  
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Tankimise ajal vastutavad tuleohutuse eest ainult meeskonnaliikmed ja abipersonal. Tankimisel tuleb kasutada 
vedelikukindlat aluskatet. Karistus mittekasutamise korral on 100 EUR. 
 
 
9. RAJAGA TUTVUMINE  
Rajaga tutvumine toimub vastavalt FIA RRSR Art. 25 reeglitele. Rajaga tutvumise ajagraafik on toodud 
võistlusjuhendi lisas 2.  

9.1 REGISTREERIMINE  
Rajaga tutvumisele registreerimine toimub samaaegselt dokumentide kontrolliga järgmistel aegadel:  
Kolmapäev 10.juuli 16:00 – 21:00 
Neljapäev 11.juuli 7:00 – 12:00 
Koht: Võistluskeskus, Tehvandi Spordikeskus, Otepää 
 
9.1.1 Registreerimisvorm 
Nõuetekohaselt täidetud rajaga tutvumise registreerimisvorm, mis sisaldab infot tutvumisauto, sõitja ja kaardilugeja, 
meeskonna majutuse kohta ralli ajal ning tiimi kontaktisiku telefoninumbrit, tuleb esitada registreerimisel või saata e-
mailile entry@rallyestonia.ee enne dokumentide kontrolli. Vorm avaldatakse ralli juhises. 
 
9.1.2 Tutuvumisautod 

Tutvumisautod peavad vastama FIA RRSR artiklile 25.1. Võistlusautode kasutamine rajaga tutvumiseks ei ole 
lubatud. Tutvumisautode ülevaatus toimub pärast rajadokumentide väljastamist võistluskeskuse ees ja samuti rajaga 
tutvumise ajal.  
Kui meeskond on mingil põhjusel tutvumise käigus sunnitud tutvumisautot vahetama, siis tuleb võistluskeskust (tel: 
+372 73 55 101) otsekohe sellest teavitada ja anda uue tutvumisauto andmed. Teavitamata jätmise korral võidakse 
meeskonnal keelata edasine rajaga tutvumine.  
 
9.1.3 Identifitseerimine 
Meeskond saab oma tutvumisautole 3 numbrikleebist, mis peavad olema paigaldatud tuuleklaasi paremasse 
ülaserva ja mõlema tagumise küljeklaasi peale kogu rajaga tutvumise ajaks.  
Tutvumise ajal peab mõlemal meeskonnaliikmel olema kaasas isikut tõendav dokument, mida tuleb vajaduse korral 
näidata korraldajale või politseile. Kui meeskonna liige dokumenti ei esita, teavitatakse sellest võistluse juhti ja 
meeskonnal võidakse keelata edasine rajaga tutvumine. 
 
9.2 GPS JÄLGIMISSÜSTEEM 
Korraldaja väljastab igale meeskonnale GPS jälgimissüsteemi seadme. Seade antakse meeskonnale kätte 
rajadokumentide väljastamisel ning seda peab kasutama nii tutvumisautos rajaga tutvumise ajal kui ralliautos. GPS 
jälgimissüsteemi seadme mittekasutamist loetakse rajaga tutvumise reeglite rikkumiseks.  Rajaga tutvumise kulgu 
jälgivad GPS süsteemi kaudu Eesti politsei ning ralli ametnikud. GPS-i jälgitakse ka katselt katsele ülesõitude 
ajal. GPS andmete tõlgendamine on võistluse juhi pädevuses. Kui märgatakse, et tutvumisauto  ei ole GPS süsteemi 
seadmega varustatud, määrab rikkumise eest karistuse žürii.  
Pärast rajaga tutvumist peab meeskond GPS süsteemi võistlusautosse ümber paigaldama (Vt. VJ Art.11.8).  
 
9.2.1 Tagatis  
Iga meeskond peab seadme kättesaamisel maksma 200 EUR suuruse deposiidi. Deposiit antakse tagasi pärast GPS 
süsteemi seadme korrektset tagastamist ootealas (Holding Area) pärast AKP-d 15A IN. Katkestamise korral tuleb 
GPS süsteem tagastada süsteemi väljastajale võistluskeskusesse hiljemalt kella 17:00-ks pühapäeval, 14.juulil (tel 
number: +370 616 06 776).  
 
9.3 RAJAGA TUTVUMISE REEGLID 

Rajaga tutvumise ajal on meeskonnad kohustatud järgima kõiki liikluseeskirju. Lisakatseid rajaga tutvumise ajaks 
avalikule liiklusele ei suleta.  
 
9.3.1 Kiirusepiirang 

Rajaga tutvumise ajal on lisakatsetel maksimumkiirus 80 km/h, kui seda pole vähendatud liiklusmärkidega (50 km/h 
või 30 km/h),piirangutega legendiraamatus või korraldaja poolt paigaldatud kiirust piiravate lisatahvlitega. 
Reeglite rikkumised ja kiiruseületamised avalikel teedel fikseeritakse Eesti Politsei poolt ja trahvitakse vastavalt Eesti 
Liiklusseadusele. GPS-i jälgitakse ka katselt katsele ülesõitude ajal. 
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9.3.2 Sõidusuund 

Iga meeskond võib sõita kõikidel lisakatsetel ainult samas suunas lisakatse sõidusuunaga. Meeskonnad peavad alati 
lisakatsetele sisenema ja lahkuma läbi stardi- ja stop kontrollpunkti.  
Erandkorras on lisakatsel 2/4 teiseks läbimiseks lubatud sõita katse starti 110 meetrit vastassuunas lisakatse 
sõidusuunale.  
 
9.3.3 Piirangud 

Kui mõni sõitja, kaardilugeja või muu sellise tiimi liige, kes on registreerinud või plaanib registreerida rallile, soovib  
sõita 3 kuud enne rallit teel, mida kasutatakse või võidakse kasutada ralli lisakatsena, võib ta seda teha ainult juhul, 
kui on saanud võistluse juhilt selleks kirjaliku loa. Rikkumisest teavitatakse žüriid. Teed, millele kehtib piirang, on 
avaldatud VJ lisas 6. 
 
9.3.4 Inimeste arv autos  
Rajaga tutvumisel on tutvumisautos lubatud viibida maksimaalselt 2 inimesel (meeskond). 
 
9.3.5 Läbimiskordade arv  
Tutvumine igal lisakatsel on lubatud maksimaalselt 2 korda. Korduvkatsed loetakse tutvumisel üheks lisakatseks. 
EMV ja LRC: kuni 20. aastastel (sünniaasta 1999 või hilisem) juhtidel on lubatud iga lisakatsega tutvuda 3 korda.  
 
9.3.6 Keelatud tutvumine  

Väljaspool tutvumisaega lisakatsetel viibimisest või tutvumiskordade arvu ületamisest teavitatakse žüriid.  
 
9.3.7 Kiiruse ületamine 

Kiiruse ületamise eest määratakse karistused võistluse juhi poolt vastavalt FIA RRSR artiklitele 20.2 and 20.3. 
alljärgnevalt: 
- iga ületatud km/h eest: rahatrahv 25 EUR.  
Teise rikkumise korral ülaltoodud trahvisumma kahekordistatakse.  
 
9.3.8 Radariavastaja  

Radariavastaja paiknemine autos (ka mittepaigaldatult) on tutvumise ajal keelatud. Rikkumisest teavitatakse žüriid. 

 
10. DOKUMENTIDE KONTROLL  
 
10.1 ESITATAVAD DOKUMENDID 

Dokumentide kotrollis kontrollitakse järgmisi dokumente ja infot registreerimisvormil:  
• Registreerijalitsents 
• Sõitja ja kaardilugeja võistlejalitsents 
• Sõitja ja kaardilugeja kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument 
• Isikut tõendavad dokumendid 
• ASN-i luba (kohustuslik välisvõistlejatele) 
• Kogu vajaliku info esitamine registreerimisvormil 
• Kehtiv õnnetusjuhtumikindlustus (väljastpoolt EL-i osalevatel võistlejatel) 
• Auto dokumendid 

 
10.2 AJAGRAAFIK 

Dokumentide kontroll toimub samaaegselt rajaga tutvumise registreerimisega:  
Kolmapäev 10.juuli 16:00 – 21:00 
Neljapäev 11.juuli 7:00 – 12:00 
Koht: Võistluskeskus, Tehvandi Spordikeskus, Otepää 
 
Dokumentide kontroll peab olema läbitud kella 12:00.ks neljapäeval, 11.juulil võistluskeskuses. 
Sõitja ja kaardilugeja peavad mõlemad viibima kohal dokumentide kontrollis. Igast sõitjast ja kaardilugejast tehakse 
dokumentide kontrolli järgselt portreefoto, mida näidatakse poodiumil LED-ekraanidel.  
 
 
11. TEHNILINE ÜLEVAATUS, PLOMMIMINE JA MARKEERIMINE 
 
11.1 TEHNILISE ÜLEVAATUSE KOHT JA AJAGRAAFIK  
Koht: Suusahüppemägi Otepääl (sõidujuhis avaldatakse ralli juhises) 
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Aeg: Neljapäev, 11.juuli kell 8:00-20:00 Tehniline ülevaatus, plommimine ja markeerimine kõigile autodele. 
 
Detailne kellaaegadega ajagraafik avaldatakse bülletäänis. 
 
Iga rallist osa võttev meeskond või nende esindaja peab toimetama võistlusauto tehnilisele ülevaatusele kohale 
vastavalt bülletäänis avaldatavale ajagraafikule.  
Tehnilise ülevaatuse alasse hilinemise korral karistatakse rahatrahviga 30 EUR iga 10 hilinetud minuti eest.  
Sõitja ja kaardilugeja ei pea viibima tehnilisel ülevaatusel.  
 
Turbolaadijate plommimine toimub tehnilise ülevaatuse ajal. Plommimistraat peab olema ette valmistatud. R5 cars, 
autodel kontrollitakse ja plommitakse homologeeritud pop-off klapp.  
 
11.2 TEHNILISEL ÜLEVAATUSEL ESITATAVAD DOKUMENDID:  

• Võistlusauto registreerimistunnistus  
• Auto omaniku volikiri, kui ta ei ole üks meeskonnaliikmetest (Eestis registreeritud autodel ei ole vajalik) 
• Võistlusauto liikluskindlustus või roheline kaart 
• Võistlusauto ASN tehniline kaart  
• Võistlusauto FIA tehniline pass (autodel, millel see on olemas) 
• Võistlusauto FIA homologatsiooniraamatu originaal. Lisaks peab tehnilisel ülevaatusel autoga kaasas 

olema turvapuuri homologatsiooniraamat (kui on homologeeritud). 
 

11.3 PORILAPID 
Rataste porilapid on kohustuslikud kõikidel ratastel ja peavad vastama Lisa J art. 252.7.7-le.  

11.4 AKNAD 
Peegel- või toonkiled on lubatud ainult tagumistel küljeakendel ja tagaklaasil (vastavalt Lisa J artiklile 253.11).  
 
11.5 MEESKONNA TURVAVARUSTUS 
Tehnilisel ülevaatusel peavad võistlejad ette näitama kogu tulekindla kaitseriietuse, sh. alusriietuse, kiivrid ja FIA 
lubatud kaelatoed (FHR, varasema nimega HANS), mida ralli jooksul kasutatakse. Kontrollitakse lisa L peatükk III-le 
vastavust. Sõitjate turvavarustust võidakse kontrollida mistahes hetkel ralli ajal.  
FHR ei ole kohustuslik klassis EMV8 (veoautod). 
 
11.6 MÜRATASE 
Müratase ei tohi ületada 103 dB(A) mõõtes bensiinimootoriga autodel 3500p/min ja diiselmootoriga autodel 
2500p/min. Võistlusautod, mille müratase ületab lubatut, ei läbi tehnilist ülevaatust.  
 
11.7 ERINÕUDED 
11.7.1 Iga võistlusauto peab olema varustatud esmaabikarbi ja ühe valgustpeegeldava ohukolmnurgaga. Seda 
varustust kontrollitakse tehnilisel ülevaatusel ja võidakse kontrollida kogu võistluse vältel. 
 
11.7.2 Võistlejatele tuletatakse meelde, et kaks turvavöö lõikurit peavad olema kogu aeg võistlusautos. Need peavad 
olema sõitjale ja kaardilugejale kinniste turvavöödega istudes lihtsasti kättesaadavad. (Art. 253-6, lisa J). 
 
11.7.3 Igas võistlusautos peab olema punane “SOS” märk ja selle teisel küljel roheline “OK” märk, mille suuruseks 
vähemalt 42 cm x 29.7 cm (A3), vastavalt FIA RRSR artiklile 40.2. 
 
11.8 GPS JÄLGIMISSÜSTEEM KIIRUSE KONTROLLIMISEKS JA TURVALISUSE TAGAMISEKS  
11.8.1 Kõik võistlejad peavad hoolitsema selle eest, et nende autodesse saaks paigaldatud GPS jälgimissüsteem. 
Seade väljastatakse dokumentide kontrollis. Täpsem info paigaldamise kohta antakse igale meeskonnale seadme 
kättesaamisel ja ralli juhises. 
 
11.8.2 Võistlejad peavad paigaldama GPS seadme rajaga tutvumise autosse enne tutvumise algust. Tutvumisautos 
kasutusel olnud GPS jälgimissüsteemi seade tuleb ralliautosse ümber paigaldada ning see tuleb tehnilisele 
komisjonile ette näidata VJ punktis 11.8.3 antud kohas või enne AKP0-i  laupäeva, 13.juuli hommikul.  
 
11.8.3 Kui meeskond soovib osaleda testikatsel, peab testikatse starti saabuma kontrollitud GPS seadmega. 
Testikatsel osalejad peavad paigaldatud seadme tehnilisele komisjonile ette näitama hoolduspargist väljudes kella 
9:00-15:00 vahel reedel, 12.juulil. Võistlusautosid, millele ei ole GPS jälgimissüsteemi paigaldatud, starti ei lubata. 
 
11.8.4 Igast katsest moonutada, manipuleerida või segada võistlusautosse paigaldatud jälgimissüsteemi tööd 
teavitatakse žüriid, kes võib määrata karistuse kuni võistluselt eemaldamiseni.  
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11.8.5 GPS seadme ja selle kinnitused peavad meeskonnad võistlusautost maha võtma regrupeeringu alas pärast 
ajakontrollpunkti AKP 15A IN ja andma selle üle GPS seadme haldajale. Deposiit tagastatakse sealsamas pärast 
nõuetekohtast seadme üleandmist.  
Katkestamise korral tuleb GPS süsteem tagastada süsteemi väljastajale võistluskeskusesse hiljemalt kella 17:00-ks 
pühapäeval, 14.juulil (tel number: +370 616 06 776).  
 
11.8.6 Ohutuse tagamise ja jälgimise põhimõtted  

Jälgimissüsteemid on ühendatud seirekeskusega, mis salvestab kõik sissetulnud andmed. Kõik andmed 
salvestatakse ka seadmes. Seadmel on sisseehitatud toiteallikas, mis toimib kogu võistluse kestel.   
GPS jälgimissüsteemil on „SOS“ ja „OK“ nupud. 
Igale meeskonnale antud seadmel on unikaalne seerianumber. Ralli ajal jälgib võistluskeskus iga meeskonna 
asukoha ja kiiruse andmeid.  
 
11.8.7 “SOS” ja “OK” põhimõtted 
Vajutades “SOS” nuppu annab meeskond teada õnnetusest ja palub otsekohest abi. Sel juhul on kohustuslik 
teavitada võistluskeskust helistades telefoninumbril, mis on kirjas seadme kleebisel. 
Õnnetuse või tehnilise probleemi korral lisakatsel teavitab meeskond “OK” nuppu vajutades pikemast kui 30-
sekundilisest peatusest ja annab teada, et otsekohest abi ei vajata (isegi sel juhul, kui meeskond püüab rallit jätkata).  
 
Tähelepanu! Lisakatsel peatumise korral saadab GPS seade keskusesse automaatse “SOS” signaali. Kui abi 
ei vajata, peab meeskond 30 sekundi jooksul vajutama “OK” nuppu, selleks et tühistada  süsteemi välja 
saadetud “SOS” signaal. Meeskonnal peab olema mobiiltelefon sisse lülitatud või tuleb see sisse lülitada 60 
sekundi jooksul, et juhtimiskeskus saaks meeskonnaga ühendust.  
Ebakorrektsest “SOS” ja/või “OK” signaali väljasaatmisest teavitatakse žüriid, kes võib määrata karistuse.  
 
11.9 Täiendavad sensorid 
WRC autodel on lubatud võistlusautodes kasutada täiendavaid mõõtesensoreid, mis ei mõjuta konkurentsivõimet.  
 
 
12. MUUD PROTSEDUURID 
 
12.1 TESTIKATSE 

12.1.1 Testikatsele registreerimine 
Testikatsele registreerimise tähtaeg: teisipäev, 4.juuli kell 18:00.  
Testikatsel osalemiseks tuleb saata e-mail entry@rallyestonia.ee ja tasuda osalemistasu hiljemalt 4.juuli kella 18:00-
ks. 
Testikatsel osalemise tasu on 150 EUR + km 20%.  
 
12.1.2 Aeg ja koht 
Nii meeskondade nr.1-10 kui kõigi teiste meeskondade testi asukoht avaldatakse võistluse juhi teatega.  
Testikatse aeg meeskondadele nr.1-10: reede, 12.juuli kell 10:00-15:45  
Testikatse aeg kõigile teistele meeskondadele: reede, 12.juuli kell 12:00-16:00 
 
12.1.3 Hooldus (Service) testikatse ajal 
Meeskonnad nr.1-10: hooldust saab teha samas hoolduspargis nagu ralli ajal 
Kõik teised meeskonnad: testikatse stardialas on ruumi hoolduse tegemiseks. 
 
12.1.4 Testikatse üldised reeglid 
Testikatse rajaga tutvumine toimub vastavalt VJ lisale 2, maksimaalselt 2 läbimist. 
Testikatse rajaga tutvumine testikatse toimumise ajal ei ole lubatud.  
Ainult võistlejad, kes on läbinud tehnilise ülevaatuse, lubatakse testikatsele osalema. Võistlusnumbrid ja 
reklaamkleebised peavad olemad paigaldatud autodele. Juht ja kaardilugeja peavad testikatsel kandma 
turvavarustust samamoodi nagu lisakatsetel võistluse ajal. Võistlusautosid, millel ei ole GPS süsteem paigaldatud, 
testikatse starti ei lubata.  
Testikatse läbimiskordade arv ei ole piiratud. Sõitjad stardivad testikatsele 1-minutilise intervalliga.  
Iga testikatsel autos viibiv isik, kes ei ole võistlejana registreeritud, peab kandma turvavarustust ja enne testikatset 
allkirjastama vastutusest vabastamise lepingu (avaldatakse www.rallyestonia.ee), mis vabastab korraldaja ning 
sõitja/võistleja kõigist tagajärgedest, mis võivad tuleneda õnnetusest. See vabastuskiri koos passi või ID-kaardi 
koopiaga tuleb esitada võistluskeskusesse enne neljapäeva 11.juulit kella 18:00 ja selle peab heaks kiitma võistluse 
juht.  
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12.2 KVALIFIKATSIOONIKATSE MEESKONDADELE NR.1-10 
Meeskondadele nr.1-10 korraldatakse kvalifikatsioonikatse, selleks et välja selgitada stardijärjekord. 
Kvalifikatsioonikatse sõidetakse samal teel nagu testikatse. Kõik võistlusautod, mis kannavad stardinumbrit 1-10 on 
kohustatud osalema kvalifikatsioonikatsel.  
Kvalifikatsioonikatse stardijärjekord avaldatakse reedel, 12.juulil kell 10:00.  
Kvalifikatsioonikatse toimumise aeg: reede, 12.juuli kell 16:00 meeskondadele nr.1-10.  
Kõik meeskonnad peavad olema kvalifikatsioonikatse stardialas kohal 3 minutit enne oma stardiaega. Meeskonnad 
stardivad katsele võistlusnumbrite kasvavas järjekorras 2-minutilise intervalliga. Juht ja kaardilugeja peavad viibima 
võistlusautos kogu kvalifikatsioonikatse vältel. 
Pärast kvalifikatsioonikatset on kõik osalenud meeskonnad kohustatud tooma auto oma hooldealale, kus kuni 
protestiaja lõpuni jälgib autot tehnilise komisjoni esindaja. Hoodlust on lubatud teha, ent kuni protestiaja lõpuni toimub 
see tehnilise komisjoni esindaja järelvalve all.  
Võrdse tulemuse korral kvalifikatsioonikatsel paigutatakse tulemustes ettepoole eespool startinud võistleja.  
Meeskond, kes ei osale kvalifikatsioonikatsel või ei stardi katsele ettenähtud ajal või ei läbi kvalifikatsioonikatset 
nõuetekohaselt, valib stardikoha meeskondade 1-10 hulgas viimasena. Kui rohkem kui üks sõitja ei läbi 
kvalifikatsioonikatset, valitakse stardikohad kvalifikatsioonikatse stardijärjekorra alusel.  
 
12.3 MEESKONDADE NR.1-10 STARDIKOHTADE VALIMINE JA VÕISTLUSEELNE PRESSIKONVERENTS 
Meeskonnad nr.1-10 valivad stardikohad 1.päevaks vastavalt kvalifikatsioonikatse paremusjärjestusele. Kõige kiirem 
sõitja valib endale stardikoha esimesena, tema järel teise koha saanud sõitja, seejärel kolmas jne. Sõitja, kes ei 
saabu õigeks ajaks stardikohtade valimisele, valib automaatselt endale stardikoha viimasena.  
Stardikohtade valimine toimub reedel, 12.juulil kell 20:00 poodiumil Tartu Raekoja platsis.  
Kohe pärast valimise protseduuri toimub poodiumil pressikonverents kutsutud sõitjatele. Sellele järgneb võistlejate 
autogrammide jagamine. Nii pressikonverentsile kui autogrammide jagamisele kutsutud sõitjate nimekirjad 
avaldatakse võistluse juhi teatega.  
 
12.4 PIDULIK STARDITSEREMOONIA  
Starditseremoonia läbiviimine 
Starditseremoonia stardiajad avaldatakse reedel, 12.juulil kell 16:00. 
Tseremoonia stardiintervall on 1 minut kõigile meeskondadele. 
Meeskonnad stardivad poodiumitseremooniale võistlusnumbrite kasvavas järjekorras (auto nr.1 esimesena, 
siis nr.2, 3 jne). 
Pidulik starditseremoonia toimub reedel, 12.juulil kell 21:00 poodiumil Tartu kesklinnas. 
Enne stardipoodiumit kogunevad võistlejad stardialasse (Holding Zone). Võistlusautod peavad selles alas olema 
kohal tund aega enne oma stardiaega. Autosid ei saa tuua stardialasse treileril, aga autod saab treilerilt maha laadida 
ralli juhises näidatud alas.   
Sellest hetkest, kui võistlejad jõuavad stardialasse, ei ole autode remont ega mingisugune abi lubatud. 
Kõik meeskonnad peavad piduliku starditseremoonia ajal kandma sõidukombinesoone või tiimiriietust. Kui 
meeskonnal ei ole võimalik koos võistlusautoga starditseremoonial osaleda, lubatakse neil rallile startida, juhul kui 
žüriid on olukorrast teavitatud ja läbitud vajalikud tehnilise kontrolli protseduurid. Siiski peab sellisel juhul meeskond 
osalema tseremoonial ilma autota talle stardijärjekorras määratud ajal.  
Pärast poodiumitseremooniat võivad autod sõita korraldaja poolt loodud öisesse parklasse. Auto viimine korraldaja 
üleöisesse parklasse ei ole kohustuslik.   
 
12.5 STARDIPROTSEDUUR JA -JÄRJEKORD  

Ralli võistluselement algab TC0 (korraldaja öisest parklast väljuv AKP) laupäeval 13.juulil.  

12.5.1 Stardijärjekord ja -intervallid 
Stardijärjekord ja -intervallid avaldatakse reedel, 12.juulil kell 21:00 (stardijärjekorra avaldamine 1.päeva 1.osale). 
Stardijärjekord 2.päevale koostatakse LK 8 järgsete tulemuste põhjal. Karistusi, mis on saadud pärast viimase katse 
lõppu (v.a. Elva linnakatse), stardijärjekorra koostamisel arvesse.  
Esimesed 10 autot absoluutarvestuses stardivad 2.päevale pööratud järjestuses vastavalt LK 8 järgsetele 
tulemustele.  
Võistluse juht võib ohutuskaalutlustel ja žüriiga kooskõlastatult teha stardijärjekorras muudatusi või muuta 
autodevahelist stardiintervalli. 
 
12.5.2 Start lisakatsetele 
Stardiprotseduur lisakatsetele on järgmine:  

• Stardipositsioonil meeskond peatub, kui kohtunik annab märku;  
• Kui stardikohtunik kinnitab, et auto on õigel stardipositsioonil – 40 cm enne elektrooniliselt kontrollitud 

stardijoont – peab auto jääma liikumatuks kuni stardihetkeni ja meeskond peab visuaalselt jälgima 
stardifoori valgussignaale;  

• Stardifooril näidatakse kellaaega;  
• 30 sekundit enne starti annab kohtunik kaardilugejale ajakaardi;  
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• 25 sekundit enne starti hakkab stardifoor näitama allesjäänud sekundeid enne starti;  
• Stardieelse minuti viimased 5 sekundit on tähistatud 5 punase tulega. Kui kõik tuled kustuvad, on tee 

stardiks vaba;  
• Kui auto  ületab elektroonilise stardijoone enne kui punased tuled kustuvad, fikseeritakse automaatselt 

valestart, mile peale tuled hakkavad 5-sekundilise viitega vilkuma. Karistus valestardi eest on vastavat FIA 
RRSR artiklile 37.6.  

• Stardikohtunik teeb lõpliku otsuse valestardi kohta ja märgib selle stardiraportisse; 
• Süsteemi tõrke korral annab stardi kohtunik vastavalt FIA RRSR artiklile 37.3.  

 
Mõnel lisakatsel kasutatakse teistsugust stardikella: 

• 30 seconds before start – 1st blue light switches on 
• 15 seconds before start – 2nd blue light switches on 
• 10 seconds before start – 3rd blue light switches on 
• 5 seconds before start – 1st red light switches on 
• 4 seconds before start – 2nd red light switches on 
• 3 seconds before start – 3rd red light switches on 
• 2 seconds before start – 4th red light switches on 
• 1 seconds before start – 5th red light switches on 
• Start – all red lights switch off 

Stardikohtunikud teavitavad meeskondi teistsuguse kella kasutamisest. 
 
 
12.5.3 Restart pärast katkestamist / Superralli 
Kui meeskond ei lõpetanud 1.päeva, eeldatakse, et nad stardivad uuesti alates 2.päeva algusest, juhul kui nad ei 
kinnita vastupidist kirjalikult võistluse juhile.  Võistleja peab kirjalikult teatama oma katkestamise põhjuse (n. väljasõit, 
tehniline probleem jne) ja kavatsuse esitada auto täiendavaks tehniliseks ülevaatuseks.  
See kehtib kõikide võistlejate kohta, kes on võistluselt eemaldatud ajalimiidi ületamise või kontrollpunkti mitte 
jõudmise tõttu, kuid ei kehti võistlejatele, kes on eemaldatud auto või meeskonna mittevastavuse või liiklusrikkumiste 
tõttu või žürii otsusega. 
Restartiv auto peab olema toodud üleöisesse kinnisesse parki enne 2.päeva algust pühapäeval, 14.juulil kell 6:20. 
Kordusülevaatus toimub AKP 9B-s (kinnine park Vabaduse pst ja Gildi tn nurgal Tartus). 
 
12.6 FINIŠIPROTSEDUUR JA RALLIJÄRGNE PRESSIKONVERENTS 
Pärast viimast lisakatset sõidavad võistlusautod finišipoodiumile Tartus. 
Ralli finiš on AKP 15A. Sealt alates peavad sõitjad järgima ametnike korraldusi ja legendiraamatut, et sõita üle 
finišipoodiumi ja kinnisesse parki. Autod, mida oodatakse rallijärgsele tehnilisele ülevaatusele, kogutakse kinnises 
pargis kokku ja juhatatakse ametnike poolt ülevaatusele.  
Kõik auhinnad antakse üle finišipoodiumil, välja arvatud absoluutarvestuse esimene, teine ja kolmas koht, keda 
autasustatakse olümpia-stiilis poodiumil.  
 
12.7 AUTODE EEMALDAMINE KINNISEST PARGIST 

Autod võib kinnisest pargist eemaldada pärast seda, kui žürii on lubanud kinnise pargi avada. Eeldusel, et kõik 
toimub plaanipäraselt, peavad autod olema kinnisest pargist eemaldatud hiljemalt kella 21:00-ks pühapäeval, 
14.juulil.  
Selleks et autod kätte saada, peavad sõitjad või nende poolt volitatud isikud esitama kinnise pargi vastutavale 
kohtunikule „Autode rallijärgsest kinnisest pargist eemaldamise“ dokumendi. See dokument antakse võistlejatele 
kinnisesse parki sisenemisel. 
 
12.8 AKP-sse VAREM SAABUMINE 
Meeskondadel on lubatud ilma ajakaristuseta varem siseneda järgmistesse ajakontrollpunktidesse: 
* AKP 9A (1.päeva lõpp) 
* AKP 15A (ralli finiš)  
 
12.9 AJAKAARDID 
12.9.1. Uued ajakaardid väljastatakse võistlejatele järgmistes kontrollpunktides:  AKP 0, AKP 2A, AKP 4A, AKP 6A, 
AKP 8A, AKP 9B, AKP 11A, AKP 14A.  
 
12.9.2. Katkestamise korral peab meeskond andma oma ajakaardi ära ajakontrollpunkti kohtunikule või lõpuautole.  
 
12.10 AMETLIK AEG RALLI AJAL 
Kogu võistluse ajal kasutatav ametlik aeg on Ida-Euroopa suveaeg (CET+2, UTC +3). 
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12.11 HOOLDUSPARK  
Hooldusreeglid on vastavalt FIA RRSR-ile. 
Hoolduspark asub Tehvandi Spordikeskuses Otepääl. Aluspind: asfalt ja kruus. 
Hoolduspargis asub regrupeeringu ala/tehniline tsoon, rehvimarkeerimisala, tankimisala ja meediaala.  
Flexi-servist ega kaughooldust (Remote Service Zone) ei ole. 
 
12.11.1 Hoolduspargis igale võistlusautole eraldatud ala on järgmine:  

Võistlejad nr.1-10 150m² 1 auto kohta + 50 m² iga lisanduva auto kohta 

Teised võistlejad 72 m² 1 auto kohta (8m laius x 9m sügavus) 
 
Kui võistlejal on mitu võistlusautot, mis peaksid hoolduspargis koos olema, siis tuleb täita avaldus kõrvuti asetsevate 
hooldealade tellimiseks hiljemalt neljapäeva, 4.juuli kella 18:00-ks. 
Kokkuleppel korralajaga võivad võistlejad tellida lisa hoolduspinda hinnaga 20 EUR/m² + 20% km, juhul kui 
hoolduspargis on veel vaba pinda. 
Võistlejad saavad tellida elektrivoolu hinnaga 55 EUR + 20% km. Hoolduspargi tellimisvorm avaldatakse ralli juhises.  
 
12.11.2 Hooldealal peab olema võistlusauto all vähemalt 3x5 meetri suurune vedelikukindlast materjalist kate. 
Hoolduspargi pinnakatte kahjustamine (naelad, tüüblid, poldid jm) on keelatud. Telkide kinnitamiseks peavad 
võistlejad ise raskused kaasa võtma. Iga võistleja on vastutav oma hooldeala kahjustuste eest ja hooldus ei tohi neid 
põhjustada. Pärast hoolduspargist lahkumist peab hooldeala jääma endisesse seisukorda. Meeskond on vastutav 
oma prügi ja jäätmete kõrvaldamise eest. 
 
12.11.3 Hooldusparki on lubatud kaks hooldusautot 1-10 võistlusnumbriga autode kohta ja üks hooldusauto kõigi 
teiste võistlejate kohta. Hooldusautodel peab esiklaasi paremasse ülaserva olema kinnitatud korraldja poolt 
väljastatud „Team“ kleebis. Kleebise eemaldamine ralli käigus on keelatud.  
Rajaga tutvumise autod ja VIP-autod ei ole hooldusparki lubatud. Neid saab parkida lähedalasuvas parklas. 
 
12.11.4 Iga meeskonna hooldealal peab nähtaval kohal asetsema 2 (kaks) töökorras 6kg tulekustutit. 

12.11.5. Toitlustus hoolduspargis  

Hooldusalal on lahtise tule tegemine rangelt keelatud (söegrill, tulease jms). Ainus toitlustus, mis hoolduspargis on 
lubatud, on sõitjate ja hooldusmeeskonna toitlustamine, iga teine toitlustus ja ka toidu ja joogi müük on keelatud. 
Erandiks on tiimi ja korraldaja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe.  
 
12.11.6. Võistlejatele, kes eksivad hoolduspargi reeglite vastu, määratakse karistus alates 300 EUR kuni võistluselt 
eemaldamiseni.  

12.12 MEEDIAALAD 

Meediaala on Tehvandi staadioni regrupeeringu ala juures enne hooldusparki sisenemist. Meediaalasse pääseb 
sisse ainult meediapassiga.  
 
12.13 VÕISTLUSAUTODE PESU 
Võistluse ajal on ametlik autopesula enne hooldusparki sisenemist Otepääl. Ühegi teise tiimiliikme ega mehhaaniku 
viibimine peale sõitjate ei ole pesula alal lubatud. 
 
12.14 PARDAKAAMERAD  

Pardakaamerate kasutamine on lubatud. Võistlejad peavad korraldajaga viimase palvel kaamerasalvestisi jagama. 
Kaamera kinnitused ja salvestid peavad vastu pidama 25g aeglustusele. Kaamerat ei tohi paigaldada sõitja ja 
kaardilugeja istmete vahele ega kõrvale. Pardakaamera peab paigaldatuna saama tehnilise komisjoni heakskiidu.  
 
12.15 SISENEMINE REGRUPEERINGU ALASSE JA KINNISESSE PARKI  
12.15.1 GPS jälgimisseade  
GPS jälgimisseadme hooldustöötajatel on lubatud siseneda regrupeeringu aladesse ja kinnisesse parki, selleks et 
hooldada või parandada võistlusautodesse paigaldatud GPS seadmeid. Hooldustöötajaid peavad saatma tehnilise 
komisjoni liige ja tiimi esindaja (sõitja, kaardilugeja või esindaja).  
 
12.16 VÕISTKONDADEGA SEOTUD ÕHUSÕIDUKID  
Võistkondadega seotud õhusõidukid tuleb korraldajaga kooskõlastada saates korraldajale sellekohase avalduse. 
Sellise kooskõlastuse eest on korraldajal õigus nõuda lisatasu. Õhusõiduki piloot peab vastama kõigile Eesti 
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vabariigis kehtivatele nõuetele, mis kehtivad õhusõidukite kohta. Lisaks kehtib Eesti ralli reeglistik hooldus- ja 
tiimipersonali tegevuse kohta võistluse ajal. Võistluse ajal on õhusõiduki maandumine keelatud asukohtades, mis ei 
ole korraldajaga kokku lepitud ja asukohtades, mis on lähemal kui 100m kaugusel mistahes ralli kohtunike punktist.  
 
12.17 TAKISTUSED / ŠIKAANID 

Ohutuskaalutlustel paigutatakse lisakatsetele võistlusautode kiiruse vähendamiseks lisatakistusi. Kui võimalik, 
paigaldatakse takistused kohtadesse, kus nad hakkavad seisma ralli ajal, juba rajaga tutvumise ajaks. Kohtades, 
kuhu rajaga tutvumise ajaks ei ole võimalik takistusi paigaldada, märgitakse takistuste asukoht ära rajal. 
Faktikohtunikud jälgivad takistuste korrektset läbimist. Faktikohtunike nimekiri avaldatakse Ametlikul teadetetahvlil 
vastavalt FIA ISC artiklile 11.16.3. Rikkumiste eest takistuste läbimisel karistab žürii.  
 
12.18 KARISTUSED 
Kõik rahalised karistused stardieelsete rikkumiste eest peavad olema makstud hiljemalt enne kella 13:00 reedel, 
12.juulil võistluse sekretärile võistluskeskusesse. Maksmata jätmisest teavitatakse žüriid. 
 
 
13. AMETNIKE JA MEEDIA IDENTIFITSEERIMINE 
 

Tööülesanne ja kiri vestil Vesti värv 
LK vanem Punane tekstiga 
LK turvapealik Oranž 
Turvamees Kollane/roheline märgiga 
Võistlejate vahenduskohtunik Punane tekstiga „Competitors’ Relations Officer“ 
Tehniline komisjon Must 
Meedia  Lilla 
LK sidepunkti  kohtunik Kollane/roheline märgiga 
Faktikohtunik Kollane/roheline  

 
 
 
14. AUHINNAD 
14.1 Auhinnatavad kohad on järgmised: 
14.1.1 Ralli absoluutarvestus  

Auhinnatakse kolme parimat meeskonda. 
 
14.1.2 Baltic Rally Trophy 
Auhinnatakse kolme parimat meeskonda igas klassis. 
 
14.1.3 Eesti autoralli meistrivõistlused 
Auhinnatakse kolme parimat meeskonda igas klassis ja kolme parimat võistkonda. 
 
14.1.4 Läti autoralli meistrivõistlused 
Auhinnatakse kolme parimat meeskonda igas klassis, parimat LRC Junior klassis ja parimat võistkonda. 
 
14.2 ERIAUHINNAD  
Eriauhindade nimekiri avaldatakse ametlikult teadetetahvlil enne ralli starti. 
 
14.3 AUTASUSTAMINE  
Aeg: Pühapäev, 14.juuli alates kella 16:00-st 
Koht: Poodium Tartu Raekoja platsil 
Kõik auhinnad antakse üle finišipoodiumil, välja arvatud absoluutarvestuse esimene, teine ja kolmas koht, keda 
autasustatakse olümpia-stiilis poodiumil. 
Auhindamistseremoonia leiab aset enne ametlike tulemuste kinnitamist. Kui keegi meeskondadest saab auhinna, mis 
ei vasta hilisemale žürii otsusele, on meeskond kohustatud auhinna korraldajale tagastama. Võistkondade auhinnad 
antakse välja siis, kui võistkondade paremusjärjestus on selgunud.  
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15. FINIŠIJÄRGNE TEHNILINE ÜLEVAATUS JA PROTESTID  
 
15.1 Finišijärgne tehniline ülevaatus 
Kuupäev:  Pühapäev, 14.juuli kohe pärast finišipoodiumit 
Koht: Tehvandi Suusahüppemägi, Otepää 
 
Võistlejaid, kes žürii otsusega kutsutakse finišijärgsele tehnilisele ülevaatusele, palutakse kohale tulla koos vajalike 
tööriistade ja varustusega (kaasa arvatud plommitud tagavaraosad) ja mehhaanikutega tehnilise ülevaatuse 
asukohta. 
Iga kutsutud auto viib tehnilisele ülevaatusele võistleja poolt määratud tiimi liige (kes peab finišis kohal olema) ja 
autot saadab võistluse ametnik.  
Protesti korral kontrollitakse vastavat autot samas asukohas.  
 
15.2 PROTESTIMAKS 

Protestimaks on €1000 (FIA RRSR artikkel 55.2).  
Kui protest eeldab täpselt defineeritud osa demonteerimist ja tagasipaigaldust, tuleb tasuda täiendav deposiit: 
 
15.2.1 protest selgelt määratletud auto osa kohta (mootor, ülekanne, roolisüsteem, pidurid, elektriosa, kere jne): 
täiendav deposiit € 500.00 
  
15.2.2 protest, kogu võistlusauto vastu: täiendav deposiit € 1,000.00  
 
15.3 APELLATSIOONIMAKS  

Rahvusvaheline apellatsioonimaks (FIA) on: € 3,000.00 
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LISA 1. AJATABEL 
 

1. PÄEV 
 

Appendix 1. Leg 1 (Sunrise: 4:25, Sunset: 22:27) Saturday, 13th July 2019  

        
 

TC LOCATION SS dist. Liaison 
Dist. 

Total dist. Target 
time 

1st car due 
 

        
 

0 Overnight parking OUT 
    

07:45 

Se
ct

io
n 

1 

0A Service A IN 
 

47,84 47,84 00:45 08:30 
  SERVICE A - OTEPÄÄ   (47,84) (47,84) 00:15   

0B Service A OUT 
  

    08:45 
RZ Refuel Otepää           

1 Distance to next refuel (25,60) (77,01) (102,61)     
1 

  
29,90 29,90 00:35 09:20 

SS1 MAARITSA 1 14,60       09:23 
2 

  
25,50 40,10 00:40 10:03 

SS2 ARULA 1 11,00       10:06 
2A Regrouping & Technical Zone IN 

 
21,61 32,61 00:35 10:41 

  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:15     

2B Regrouping OUT / Service B IN 
  

    10:56 

Se
ct

io
n 

2 

  SERVICE B - OTEPÄÄ (25,60) (77,01) (102,61) 00:30   
2C Service B OUT 

  
    11:26 

RZ Refuel Otepää           
2 Distance to next refuel (25,60) (77,01) (102,61)     

3 
  

29,90 29,90 00:35 12:01 
SS3 MAARITSA 2 14,60       12:04 

4 
  

25,50 40,10 00:40 12:44 
SS4 ARULA 2 11,00       12:47 

4A Regrouping & Technical Zone IN 
 

21,61 32,61 00:35 13:22 
  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:15     

4B Regrouping OUT / Service C IN 
  

    13:37 

Se
ct

io
n 

3 

  SERVICE C - OTEPÄÄ (25,60) (77,01) (102,61) 00:30   

4C Service C OUT 
  

    14:07 
RZ Refuel Otepää           
3 Distance to next refuel (9,30) (14,34) (23,64)     
5 

  
3,77 3,77 00:15 14:22 

SS5 RÜA 1 9,30       14:25 
5A Service D IN 

 
10,57 19,87 00:20 14:45 

  SERVICE D - OTEPÄÄ (9,30) (14,34) (23,64) 00:25   
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5B Service D OUT       15:10 

 

RZ Refuel Otepää           
4 Distance to next refuel (10,16) (37,61) (47,77)     

6   12,11 12,11 00:20 15:30 
SS6 PUUGI 1 10,16       15:33 
6A Regrouping & Technical Zone IN  25,50 35,66 00:35 16:08 
  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:15     

6B Regrouping OUT / Service E IN       16:23 

Se
ct

io
n 

4 

  SERVICE E - OTEPÄÄ (10,16) (37,61) (47,77) 00:30   
6C Service E OUT       16:53 
RZ Refuel Otepää           

5 Distance to next refuel (19,46) (48,37) (67,83)     
7   3,77 3,77 00:15 17:08 

SS7 RÜA 2 9,30       17:11 
8   19,10 28,40 00:28 17:39 

SS8 PUUGI 2 10,16       17:42 
8A Regrouping & Technical Zone IN   25,50 35,66 00:35 18:17 
  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:15    

8B Regrouping OUT / Service F IN       18:32 

Se
ct

io
n 

5 

  SERVICE F - OTEPÄÄ (19,46) (48,37) (67,83) 00:15   
8C Service F OUT       18:47 
RZ Refuel Otepää           
6 Distance to next refuel (1,66) (104,58) (106,24)     

9   27,46 27,46 00:30 19:17 
SS9 ELVA CITY 1,66       19:20 
9A Parc Ferme IN (Early check-in 

permitted) 
 29,28 30,94 00:45 20:05 

    (1,66) (56,74) (58,40)       
           

  All Cars (except re-starting crews) to be in Parc Ferme no 
later than 

    22:30      
       

  LEG1 TOTAL (91,78) (358,92) (450,70)      
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2. PÄEV 
 

 

Appendix 1. Leg 2 (Sunrise: 4:27, Sunset: 22:26) Sunday, 14th July 2019  

 
        

TC LOCATION SS dist. 
Liaison 

Dist. 
Total dist. Target time 1st car due  

 
9B PF OUT 

    
07:20 Se

c
tio n 

5 

9C Regrouping & Technical Zone IN 
 

47,84 47,84 00:45 08:05 

Se
ct

io
n 

6  

  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:05   
9D Regrouping OUT / Service G IN 

  
    08:10 

  SERVICE G - OTEPÄÄ   (47,84) (47,84) 00:15   

9E Service G OUT 
  

    08:25 
RZ Refuel Otepää           
7 Distance to next refuel (24,75) (69,51) (94,26)     

10 
  

11,90 11,90 00:20 08:45 

SS10 AIASTE 1 7,70       08:48 
11 

  
20,30 28,00 00:28 09:16 

SS11 PRANGLI 1 17,05       09:19 
11A Regrouping & Technical Zone IN 

 
37,31 54,36 00:51 10:10 

  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:10    
11B Regrouping OUT / Service H IN 

  
    10:20 

Se
ct

io
n 

7  

  SERVICE H - OTEPÄÄ (24,75) (69,51) (94,26) 00:30   
11C Service H OUT 

  
    10:50 

RZ Refuel Otepää           
8 Distance to next refuel (24,75) (54,50) (79,25)     

12 
  

11,90 11,90 00:20 11:10 
SS12 AIASTE 2 7,70       11:13 

13 
  

20,30 28,00 00:28 11:41 
SS13 PRANGLI 2 17,05       11:44 
13A Service I IN 

 
22,30 39,35 00:34 12:18 

  SERVICE I - OTEPÄÄ (24,75) (54,50) (79,25) 00:20    

13B Service I OUT 
  

    12:38 

Se
ct

io
n 

8 

RZ Refuel Otepää           
9 Distance to next refuel (9,20) (52,80) (62,00)     

14 
  

23,40 23,40 00:25 13:03 

SS14 SAVERNA 9,20       13:06 
14A Regrouping & Technical Zone IN 

 
29,40 38,60 00:37 13:43 

  Regrouping/Technical Zone (Otepää)       00:10   
14B Regrouping OUT / Service J IN 

  
    13:53 
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  SERVICE J - OTEPÄÄ (9,20) (52,80) (62,00) 00:25   
14C Service J OUT 

  
    14:18 

RZ Refuel Otepää           

10 Distance to next refuel (1,50) (59,60) (61,10)     
15 

  
57,10 57,10 00:54 15:12 

SS15 TARTU CITY 1,5       15:15 
15A Holding IN/Technical Zone IN 

 
2,50 4,00 00:15 15:30  

(Early check-in permitted) 
  

       

  PODIUM - TARTU        00:30 16:00  

  Parc Ferme IN (Early check-in permitted)         16:30 

  

              

  Leg 2 totals (60,20) (284,25) (344,45)     
              

TOTALS OF THE RALLY   
    SS Liaison Total %   
  Saturday 13 July /Sections 1,2,3,4,5 91,78 358,92 450,7 20%   

  Sunday 14 July /Sections 6,7,8 60,2 284,25 344,45 17%   

  TOTAL - 15 SS 151,98 643,17 795,15 19,1%   
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LISA 2. RAJAGA TUTVUMISE GRAAFIK 
 
Tutvumine igal lisakatsel on lubatud maksimaalselt 2 korda.  
Korduvkatsed loetakse tutvumisel üheks lisakatseks. 
EMV ja LRC: kuni 20. aastastel (sünniaasta 1999 või hilisem) juhtidel on lubatud iga lisakatsega tutvuda 3 korda.  
 
 
 
NELJAPÄEV, 11. JUULI 
Aeg: 8:00 – 21:00 
 
LK 1/3 
LK 2/4 
LK 5/7 
LK 6/8 
LK 9 
LK 10/12 
LK 11/13 
LK 14 
Testikatse 
 
Aeg: 17:00 – 21:00 
 
LK 15 
 
REEDE, 12. JUULI 
Aeg: 8:00 – 11:00 
 
LK 1/3 
LK 2/4 
LK 5/7 
LK 6/8 
LK 9 
LK 10/12 
LK 11/13 
LK 14 
 
 
 
 
Rajaga tutvumine Tehvandi staadionikompleksi territooriumil (katsetelt regrupeeringu aladesse, regrupeeringust 
hooldusparki, hoolduspargist tankimisalasse) on lubatud reedel, 12.juulil alates kella 8:00. 
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LISA 3. VÕISTLEJATE VAHENDUSKONTUNIKUD 

 

  
 

INGER TUUR                                         SIMO PÄRNÄNEN 
                 Tel +372 50 31 307                                                             Tel +358 440 747 120 
                      (eesti, inglise, soome keel)                                                             (soome, inglise keel) 
 
 

                                                        
 

DĀVIS KALNIŅŠ 
Phone +371 26 337 333 

(Latvian, English, Russian) 
 
 
 
Võistlejate vahenduskohtunikud on ära tuntavad punase vesti järgi, millel tekst CRO.  
 
Võistlejate vahenduskohtunikud viibivad järgmistes kohtades: dokumentide kontroll, testikatse, tehniline ülevaatus, 
avatseremoonia, hoolduspark, 1. ja 2. päeva start ja finiš, regrupeeringu alad ja ralli finiš. 
 
Detailne vahenduskontunike tööplaan avaldatakse ametlikul teadetetahvlil / virtuaalsel teadetetahvlil ja on 
võistlejatele nähtav dokumentide kontrollis. 
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LISA 4. VÕISTLUSNUMBRID JA REKLAAM 

 

 
 
 

• Kohustuslik reklaam, võistlusnumbrid  
1 – uksepaneelid (2 auto kohta): kaks ristkülikukujulist paneeli, mille mõõtmed on 67x17 cm, sealhulgas 1 cm valge 
ümbrus. Mõlemad paneelid sisaldavad matti musta võistlusnumbri kasti, mis on alati paneeli esiküljel. Numbrid on 
fluorestseeruvad kollased (PMS 803) 14 cm kõrged ja trüki laiusega 2 cm. Ülejäänud osa uksepaneelidest on 
reserveeritud korraldaja kohustuslikule reklaamile. See reklaam on Shell Helix Rally Estonia (lõikamine ei ole 
lubatud) ja järgneb mõlemale esiukse numbrile. Paigaldus 7 kuni 10 cm külgakna alumisest servast. Mõlemad 
paneelid asetatakse horisontaalselt mõlema esiukse etteserva, number ees. 10 cm kaugusel sellest paneelist ei tohi 
asuda muid märgistusi kui auto värviskeem. 
2 – rallitunnus (kapotile, 1 auto kohta): üks rallitunnus, mille mõõtmed on 43x21,5 cm, paigaldatakse auto kapotile. 
See sisaldab võistlusnumbrit ja täisnime Rally Shell Helix Rally Estonia (Art 18 FIA RRSR). 
3 – tagaaken (1 auto kohta):  Üks tagaakna paneel, mille mõõtmed on maksimaalselt 30 cm lai ja 10 cm kõrge, 
paigaldatakse tagaakna ülaosasse parempoolsesse äärde. 15 cm kõrgune kleebis (lõikamine pole lubatud) sisaldab 
fluorestseeruvat oranži (PMS 804) 14 cm kõrgust võistlusnumbrit läbipaistval taustal. See number on 
valgustpeegeldav ja peab olema silmade kõrgusel tagant nähtav (nagu joonisel näidatud). 
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4 – katusepaneel (1 auto kohta): üks ristkülikukujuline katusepaneel, mille mõõtmed on 50x52cm. Paneel sisaldab 5 
cm laiust ja 28 cm kõrget matti musta võistlusnumbrit 50 cm laiusel ja 38 cm kõrgusel mattvalgel taustal. Korraldaja 
reklaam Shell Helix Rally Estonia (lõikamine ei ole lubatud), on sama laiusega ja 2 x 7 cm kõrgusega alal. Paneel 
paigaldeatakse katusele, numbri ülaserv auto esiosa poole. 
5 – tagumised küljeaknad (2 auto kohta): Kaks võistlusnumbrit, mille kõrgus on 20 cm, 25 mm läbimõõduga 
fluorestseeruvad oranžid (PMS 804) ja võivad olla valgustpeegeldavad. Paigaldatakse üks kummalegi tagaaknale, 
meeskonna nimede ja riigiippude kõrvale. 
7 – esiklaasi ülaserva kleebis: reserveeritud EAL-ile, sponsorlogoga Grossi Toidukaubad / Kehala Ring 
 
 

• valikreklaam – ruum, mis tuleb reserveerida korraldaja reklaamile 
6 – paneelid (2 auto kohta) sponsorlogodega, mille mõõtmed on 67 cm lai ja 34 cm kõrge, paigaldatud 
horisontaalselt  uksepaneelide (nr 1) alla. Sponsorlogod: Shell Helix, Circle K, Sportland, Saku, Postimees, Cramo, 
Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja  

 
• Sõitja ja kaardilugeja nimed 

Sõitja initsiaalid + nimi ja kaardilugeja initsiaalid + nimi (valge Helvetica 6 cm kõrge ja tähelaius 1 cm) nende 
litsentsi väljastanud riigi riigilipuga vastavalt FIA RRSR artiklile 19, tagumise küljeakna numbri kõrval.  
 
• Tehnilise ülevaatuse kleebis – 1 kleebis mõõtmetega 8x6 cm, mis paigaldatakse turvapuurile tehnilise 

komisjoni poolt tehnilisel ülevaatusel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                        

Shell Helix Rally Estonia 2019 
Võistlusjuhend (eestikeelne tõlge) 
Avaldatud 27.mail 2019  31 

 
LISA 5. PEATÜKK III VÕISTLEJATE VARUSTUS (LISA L 2019) 
 
Tulekindel kaitseriietus / kaelatoed / kiivrid (FIA ISC, LISA L, peatükk III, artiklid 1, 2 and 3)  
 
• TULEKINDEL KAITSERIIETUS  
Kõik juhid ja kaardilugejad peavad kandma sõidukombinesooni ja kindaid (viimane on kaardilugeja jaoks vabatahtlik), 
pikka alusriietust, kiivrisukka, sokke ja jalanõusid, mis on homologeeritud vastavalt FIA 8856-2000 standardile 
(tehniline nimekiri nr 27). 
Kasutajad peavad tagama, et rõivad ei ole liiga kitsad, kuna see vähendab kaitset. 
Tikkida tohib ainult sõidukombinesooni välimisse kihti, et säiliks soojusisolatsioon. Kombinesoonile kinnitatud märkide 
tagakülje materjal ja nende kinnitamiseks kasutatud niidid peavad olema tulekindlad (üksikasjalike nõuete ja 
kasutusjuhiste jaoks vt FIA 8856-2000 standardi lisa 1). 
 
• KAELATUGI (FHR)  
Kõigil sõitjatel ja kaardilugejatel on kohustuslik kasutada kaelatuge, mis on homologeeritud vastavalt FIA 8858-2010 
või 8858-2002 standardile. Homologeeritud kaelatoed on loetletud FIA tehnilises nimekirjas N° 29.  
Kasutustingimused 
FHR süsteeme peab kandma ainult koos FIA poolt lubatud esemetega vastavalt järgnevale tabelile: 
 
 

Kiiver  (2) 
Kaelatoe ja kiivri vahelised ühendused 

(kaelatoe rihm, kaelatoe rihma otsakinnitus, 
kinnitusankrud kiivril) 

FIA 8860 (Tehniline nimekiri Nº 33) 
FIA 8858 (Tehniline nimekiri Nº 41) 

FIA 8858 (Tehniline nimekiri Nº 29) 
 

 
 
 
 
(2) Kohustuslik kiivrite kandmine vastavalt lisale L, peatükk III, artikkel 1.1.  
• KIIVRID  
Kõik meeskonnad peavad kasutama kiivreid, mis vastavad ühele standardile FIA tehnilises nimekirjas N°25, kuid 
sobivad kokku ka FHR süsteemiga (FIA 8858-2010 või 8858-2002 standard) ning on seetõttu FIA tehnilises 
nimekirjas N°33 ja 41. Siiski on tungivalt soovituslik, et nad kannavad kiiverid, mis vastavad FIA 8860-2004 või 8860-
2010 – Advanced Helmet Test Specification (FIA tehniline nimekiri N°33) standardile.  
Riideid ja varustust kontrollitakse tehnilisel ülevaatusel ja mistahes hetkel ralli ajal.  
Nõuded sõitjate riietele ja varustusele kehtivad ka testikatse kohta. 
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LISA 6. KEELATUD TEEDE KAART 
 

 
 


