
PROKART EESTI KARIKAVÕISTLUSTE IV ETAPI 

(Tallinna Lahtised meistrivõistlused / Rotax Estonian Challange IV etapp) 

JUHEND 

(kehtib koos üldjuhendiga ja ajakavaga) 

Tabasalu Kardirajal 3. - 4. septembril 2021.a. 

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). 

 Prokart Eesti 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 kodulehel) 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 :   Toomas Vain , +372 5118760, mail toomas.vain@icloud.com  

 

Võistluste juht    Dairis Viksne 

Tehniline kontroll    Deniss Golovachev  

Start-Finiši kohtunik  Janis Karzjuks 

Eelstardi kohtunik    Anna Priede 

Võistlejate vahenduskohtunik  Toms Lejinš / Endel Kerner 

Võistluste sekretär    Eda Leotoots 

Ajamõõtja    Asper Lepik 

Teadustaja    Tarmo Klaar 

Meedikud    Estonian Motorsport Safety Crew MTÜ 

Võistluste žürii   Ivar Veerus, Dairis Viksne, Guido Allmere 
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1.2 COVID-19 reeglid: 

1.2.1 Alates 27.08.2021 on tulenevalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusest 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/306082021002?leiaKehtiv) nr. 282 (alates 09.08.2021 kehtivas 
redaktsioonis) võistluspaika lubatud üksnes isik, kes esitab soovitavalt paberkandjal (välja 
prinditud) või elektroonilisel kandjal tõendi, et:  

1.2.1.1 on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava testi tegemisest või 
diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva; 

1.2.1.2 on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri; 

1.2.1.3 on saanud tervishoiuteenuste osutajalt negatiivse antigeen-RTD testi tulemuse, mis 
peab olema tehtud kuni 48 tundi enne võistluspaika saabumist; 

1.2.1.4 on saanud tervishoiuteenuste osutajalt negatiivse RT-PCR testi tulemuse, mis peab 
olema tehtud kuni 72 tundi enne võistluspaika saabumist. 

1.2.2 Tõendite esitamise kohustus ei kehti alla 18-aastastele isikutele. 

1.2.3  Põhjendatud kahtluse korral on isik kohustatud esitama kehtiva isikut tõendava 
dokumendi. 

1.2.4  Isikut, kellel puudub punktis 1.2.1 nimetatud tõend (või kes ei kanna talle väljastatud 
käepaela 1.2.5) või kes keeldub tõendi või isikut tõendava dokumendi esitamisest, võistluspaika 
ja võistlustest osa võtma ei lubata. Trahv käesolevas peatükis sätestatud reeglite tahtliku 
rikkumise eest on 1 000 eurot. Tulenevalt Eesti kardispordi võistlusmääruste punktist 2.9 
vastutab ja tagab registreerija, et kõik tema poolt võistlustele registreerimisega ja võistlustel 
osalemisega seotud isikud täidavad võistluste läbiviimiseks kehtestatud nõudeid. 

1.2.5 Tõendi esitanud isikutele väljastatakse käepael, mida peab kandma käepaela väljastamise 
hetkest kuni võistlusnädalavahetuse lõpuni. 

1.2.6  Korraldaja ei teosta ega taga testimist võistluspaigas. 

Võistlustele ei lubata pealtvaatajaid. Võistlusi saab jälgida YouTube’is. 

Võistlused viiakse läbi kahel päeval vt. Ajakava www.prokart.ee 

 

1.3. Kütus: 

1.3.1. Ametlik tankla: Alexela Haabersti tankla, Paldiski mnt 116b, Haabersti linnaosa, Tallinn, 

Harju maakond 

1.3.2. Lubatud kütused: E95 ja E98  

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

1.4.1. Kokkuleppel raja haldajaga on rada omal vastutusel vabatreeninguteks avatud. 

 

1.4.2. Alates neljandast vabatreeningust 3.09.2021 on kohustuslik paigaldada kardile ajamõõtja 

transponder ja kardile (rooli ümber) osalemistasu tasumist tõendav märgis.  

 

1.4.3. Märgise või transponderi puudumisel rajale ei lubata. 

 

 


