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Infobülletään 2021 Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste 2. ja 3. etapi kohta

Kellelt:

EAL rallikomitee

Kellele:

Arvestusklassides EMV2, EMV3 ja EMV4 osalevatele võistlejatele

Käesolev dokument täpsustab Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste 2. ja 3. etapiga
seonduvaid erisusi. Eelmainitud etapid sõidetakse Rally Estonia 2021 raames. Osalemisel
juhinduvad võistlejad Rally Estonia võistlusjuhendist.
1.
•
•
•

•

Võistluste formaat
EMV 2. etapi arvestusse kuuluvad Rally Estonia 2021 esimene ja teine võistluspäev
(neljapäev, 15. juuli ja reede, 16. juuli).
EMV 3. etapi arvestusse kuulub Rally Estonia 2021 kolmas võistluspäev (laupäev, 17.
juuli).
Võistleja võib, aga ei ole kohustatud osalema ka Rally Estonia viimasel ehk neljandal
võistluspäeval (pühapäeval, 18. juulil). Viimase võistluspäeva läbimine annab võimaluse
tulemuse kajastuseks Rally Estonia 2021 lõplikus arvestuses.
EMV 2 etapp on Estonian Junior Challengi (EJC) esimene etapp ja EMV 3 etapp on
Estonian Junior Challengi teine etapp.

2.

Registreerimine

•

Kõik Rally Estonia 2021 võistlustele registreerunud võistlejad, kes omavad EAL-i litsentsi
või on registreerunud EMV arvestuses, saavad automaatselt punkte ka Rally Estonia
2021 raames toimuvatel EMV etappidel. Punktis jagatakse vastavalt oma
arvestusklassile (EMV2, EMV3 või EMV4).
Kõik võistlejad, peavad ennast registreerima Rally Estonia 2021 juhendis antud lingi
kaudu: https://registrations.fia.com/wrcest (kas RC2, RC3 või RC4 arvestusse).
EMV arvestuses saavad punkte ainult need võistlejad, kes omavad EAL-i litsentsi või on
registreerinud EMV arvestusse ja tasunud sarja liitumistasu (150.-) enne käesoleva
dokumendi avaldamist.
Estonian Junior Challenge arvestuses saavad punkte ainult need võistlejad, kes on
registreerinud EJC arvestusse ja tasunud sarja liitumistasu (100.-) ning kes omavad EAL-i
litsentsi või on registreerinud EMV arvestusse ja tasunud sarja liitumistasu (150.-)
hiljemalt 15.06.2021

•
•

•

3.

Osavõistluse toetus

•

Järgnevas punktis nimetatud osavõistluse toetused kehtivad ainult EAL litsentsiga
võistlejatele või EMV arvestusse registreerunud välisvõistlejatele. Tulenevalt EAL-i ja
Rally Estonia vahelisele kokkuleppele ei kehti juhendis esitatud summad.
EMV2, EMV3 ja EMV4 klassi (RC2, RC3 või RC4) osavõistluse toetus ühe MV etapi eest on
600 € (lisanduvad riiklikud maksud). Mõlema etapi ja kogu ralli eest on osavõistluse
toetus kokku 1200 € (lisanduvad riiklikud maksud). Tasumine toimub võistlusjuhendis
antud rekvisiitidele.

•

4.

Rally 2 – restardi protseduurid ja karistused

•
•
•

Restardi protseduur vastavalt Rally Estonia 2021 võistlusjuhendile ja FIA WRC
spordireeglite punktile 54.1.
Ei kehti EMV võistlusmääruse punktis 54.1 nimetatud karistused.
Karistused vastavalt FIA WRC spordireeglite punktile 54.2.

5.

Punktikatsed

•
•
•

EMV 2. etapi punktikatse on Rally Estonia 2021 LK 9 (Kambja 2).
EMV 3. etapi punktikatse on Rally Estonia LK 17 (Vastsemõisa 2).
Punktikatse ära jäämise korral võidakse arvestusklassis lisapunkte mitte anda, kui kõik
lisakatsele startinud arvestusklassi võistlejad ei ole saanud lisakatset läbida võistlejast
mitteolenevatel takistustel. Punktikatsel antavate lisapunktide andmise või
mitteandmise käesolevas punktis nimetatud põhjusel otsustab rallikomitee hiljemalt
07.09.2020
Estonian Junior Challenge arvestuses antakse katsevõidu lisapunkte ainult sarjas
osalejate omavahelises arvestuses.

•
6.

Tulemused

•

MV 2. ja 3. etapi lõplikud tulemused avaldab rallikomitee hiljemalt 21.07.2021
http://autosport.ee/rallyreg/
Estonian Junior Challenge 2021 2. ja 3. etapi lõplikud tulemused avaldab rallikomitee
hiljemalt 21.07.2021 www.autosport.ee
Kõik ebakõlad, mis on seotud EMV või EJC arvestusega, lahendab rallikomitee hiljemalt
26.07.2021.

•
•

