2018 Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste Üldjuhend
BÜLLETÄÄN nr 1
08.05.2018
1. Muuta Üldjuhendi punkti 1.1. järgnevalt:
„1.1. 2018. a Eesti lahtised autoralli meistrivõistlused (EMV) korraldatakse vastavuses
Rahvusvahelise Autoliidu (edaspidi FIA) Spordikoodeksiga ja selle lisadega, Eesti Autospordi
Liidu (edaspidi EAL) ralli võistlusmäärusega, käesoleva Üldjuhendiga ja võistlusjuhenditega.
Osavõistlused vastavad FIA Spordikoodeksi Art. 21 definitsioonile „rally“.“
2. Muuta Üldjuhendi punkti 5.2. järgnevalt:
„5.2. 5.2. Osavõistluse toetuse maksimummäärad on järgmised:
4 WD - 550 eurot
2 WD - 450 eurot
veoautod 300 eurot
Osavõitluse toetusele võivad lisanduda riiklikud maksud.“
3. Muuta Üldjuhendi punkti 7.1 järgnevalt:
„7.1. Korraldaja peab võimaldama kõikide kiiruskatsetega tutvumist vähemalt kaks (2) korda
ning tutvumine fikseeritakse faktikohtunike poolt või elektroonselt GPS-jälgimissüsteemiga.
Kuni 20. aastastel (sünniaasta 1998 või hilisem) juhtidel tuleb võimaldada tutvumist vähemalt
kolm (3) korda. Lubatud tutvumiskordade arv peab olema avaldatud võistlusjuhendis.
Korduvkatsed loetakse tutvumisel üheks lisakatseks.“
4. Muuta Üldjuhendi punkti 7.2. järgnevalt:
„7.2. Kiiruseületamine rajaga tutvumisel ja/või testikatsel toob endaga kaasa Võistluse Juhi
määratava trahvi järgmiselt: Iga km/h eest üle lubatud piiri on trahv 25€. Rahatrahv
kahekordistatakse teise rikkumise korral samal rallil.“

2018 Estonian Open Rally Championship Regulations
Bulletin no 1
08.05.2018
1. Change the p 1.1. of Regulations like following:
„1.1. 2018 Estonian Open Rally Championship (EC) will be held under the prescription of the
Sporting Code and its appendices of the Federation Internationale de l’Automobile (FIA),
Rally Sporting Regulations of Estonian Autosport Union (EASU), given Championship
Regulations and Supplementary Regulations of each event. Competitions meet the FIA
Sporting Code Art. 21 definition of "rally".“
2. Change the p 5.2. of Regulations like following:
„5.2. 5.2. Maximum contribution fees per event are:
4WD - € 550 / crew
2WD - € 450 / crew
Trucks - € 300 / crew

National taxes may apply to the maximum contribution.“
3. Change the p 7.1. of Regulations like following:
„7.1. Organizer must allow reconnaissance at least two (2) times each stage and the passages
will be registered by Fact Judges or electronically by GPS tracking system. Till 20 years old
drivers (birth on year 1998 or later) must be allowed to recconaissance at least three (3) times
each stage. The number of passages must be published in Supplementary Regulations. Special
stages run twice are considered to be one special stage.“
4. Change the p 7.2. of Regulations like following:
„7.2. Speeding during reconnaissance and/or the shakedown will incur a fine applied by the
clerk of the course as follows: Per km per hour over the speed limit: € 25. The fine will be
doubled in case of a second offence committed during reconnaissance in the same rally.“

