
EESTI PROKART KARIKAVÕISTLUSTE II Etapi juhend (kehtib koos üldjuhendiga ja 

ajakavaga) 

Aravete Kardirajal 11 ja 12 juuni 2021 

On ka Rotax Estonian Challange II etapp ja Iame Series Estonia I etapp 

ÜLDISED KOHUSTUSED 

Kõik võistlustel osalevad võistlejad, nende esindajad ja meeskonnaliikmed ja ametlikud isikud 

kohustuvad ise ja oma meeskonnaliikmete ning esindajate nimel täitma kõiki nõudeid, mis tulenevad:  

FIA Spordikoodeksist, Eesti kardispordi võistlusmäärustest ja Eesti kardispordi sõidureeglitest  rajal. 

(leitavad www.kart.ee kodulehel) 

Vabariigi Valitsuse piirangutest Covid epideemia ohjeldamisel ja EKL Covid -19 käitumisjuhendist 

(leitavad www.kart.ee kodulehel). 

Juhindutakse Eesti Prokart Tehnilistest Tingimustest,(„Tehnilistest Tingimustest”) EKL üldistest 

tehnilistest tingimustest (leitavad www.kart.ee kodulehel) ja Üldjuhendist, ajakavast www.prokart.ee 

võistluste korraldaja ning kohtunike välja antud bülletäänidest ning heast käitumistavast.  

Rotax Estonian Challange arvestuses võistlevad võistlejad juhinduvad Rotax Estonian Challange  

juhendist ja tehnilistest tingimustest.( leitavad  www.rotax.ee ) ja võistluste korraldaja ja kohtunike välja 

antud bülletäänidest.  

Iame Series Estonia arvestuses võistlevad võistlejad juhinduvad Iame Series Estonia juhendist ja 

tehnilistest tingimustest (leitavad http://www.kart.ee/voistlus/iame-series-estonia-i-etapp-x30-junior-

x30-senior-x30-master/ ) ja võistluste korraldaja ja kohtunike välja antud bülletäänidest.  

NB! Kõik Eesti Prokart Karikavõistlustel startivad võistlejad v.a. Retro klassid, peavad omama 

kehtivat (rahvuslikku või rahvusvahelist) võidusõitja litsentsi. Retro klasside võistlejatel nõutav  

EKL rahvasportlase/harrastaja litsents. 

 

VÕISTLUSTE LÄBIVIIMINE 

1.1 Ametlikud isikud 

Korraldaja :  Ivar Veerus , +372 50 36 665, mail ivarveerus@yahoo.com  

 

Võistluste juht     Dairis Viksne 

Tehniline kontroll    Deniss Golovachev 

Start-Finiši kohtunik   Janis Karzjuks 

Eelstardi kohtunik    Linda Lapina 

Võistlejate vahenduskohtunik  Toms Lejinš / Endel Kerner 

Võistluste sekretär    Eda Leotoots 

Ajamõõtja    Asper Lepik 

Teadustaja     Tarmo Klaar 
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Meedikud    Estonian Motorsport Safety Crew MTÜ 

Võistluste žürii   Ivar Veerus, Dairis Viksne, Guido Allmere 

 

 

1.2 Covid reeglid: 

Võistlustele ei lubata pealtvaatajaid. Võistlusi saab jälgida  

 

https://prokart.ee/  kodulehel 

 

Järgida EKL Covid -19 käitumisjuhendit (leitavad www.kart.ee  

kodulehel). 

Võistlused viiakse läbi kahel päeval vt. Ajakava https://prokart.ee/  

 

Võistluspaika (e. tehnilise alale) lubatakse iga kardi kohta üks mehaanik ja 

kogu võistkonna kohta üks esindaja/registreerija. 

Kui võistleja lapsevanem ei ole oma võistleja mehaanik või registreerija, 

tuleb vormistada alaealise esindamise volitus kas mehaanikule või 

registreerijale. 

 

Ühe telgi all tohib olla kuni 25 inimest ja tuleb tagada hea õhuvahetus 

(soovitavalt küljed lahti). Iga telgi all on registreerija kohustatud tagama käte 

desinfitseerimise võimaluse ja vajadusel maskide kandmise. 

 

Eelstardi alal, tehnilise kontrolli alal, sõitude järgses Parc ferme alal, 

võistluste sekretariaadis, kohtunikega suheldes ja toitlustuse alal peavad 

võistlejad järgima 2+2 reeglit (e. üks kart = võistleja+ mehaanik, vahe 

järgmiste kartideni ees taga ja külgedel 2 meetrit või rohkem.) ja soovitav 

on kanda maski või võistluskiivrit. 

 

1.3. Kütus: 

Ametlik tankla on: CIRCLE K ARAVETE Karikakra, Märjandi küla, EE, 

73513 ,Telefoninumber +3723838250  

Kütused E95 ja E98  

Open, Cadett ja Retro klassides on kütus ja määrdeõlid vabad. 
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1.4 Treeningud 

Kokkuleppel raja haldajaga on rada omal vastutusel vabatreeninguteks 

avatud. 

Reedesel 11.06 treeningpäeval peab alates neljandast treeningsõidust 

olema kardile paigaldatud ajamõõtja transponder! 

Retro klasside võistlejad lubatakse ajasõitudesse ka eelnevatel 

treeningsõitudel osalemiseta. 


