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1. REEGLID
Käesolevad Erireeglid kehtivad lisaks võistlusmäärustele kardispordi meistrivõistlustel,
karikavõistlustel ja auhinnavõistlustel. Eesti Kardiliit tegeleb kardispordi juhtimise ja
koordineerimisega Eesti Vabariigi territooriumil vastavalt Eesti Kardiliidu põhikirjale ning muudele
normdokumentidele. Eesti Vabariigis korraldab kardispordi rahvuslikke meistrivõistlusi,
karikavõistlusi ja auhinnavõistlusi (siin ja edaspidi Tiitlivõistlused) Eesti Kardiliit ja need on ühtlasi
Eesti Kardiliidu omand. Kõik osapooled (Eesti Kardiliit, rajahaldajad, registreerijad ja võistlejad)
kohustuvad kinni pidama kõigist tiitlivõistlustel kehtivatest reeglitest
2. KORRALDUS
Eesti Kardiliidu tiitlivõistlused korraldatakse ühe- või mitme etapilise võistlusena.
3. TIITLIVÕISTLUSTE ETAPI REGISTREERIMINE
3.1 Eesti Kardiliit omab ainuõigust tiitlivõistluste kalendri kindlaksmääramisel ja korraldajate
volitamisel tegevusse.

3.2 Eesti Kardiliit omab ainuõigust delegeerida tiitlivõistluste etapi korraldamine teisele isikule koos
korraldusloa väljastamisega.
3.3 Juhul, kui Eesti Kardiliit delegeerib tiitlivõistluste etapi korraldamise teisele isikule, jääb ta vis-àvis vastutavaks kõigist kardispordireeglitest kinnipidamise eest.
3.4 Tiitlivõistluste etapid toimuvad ainult Eesti Kardiliidu poolt homologeeritud kardiradadel.
3.5 Kõik avaldused tiitlivõistluste etappide korraldamiseks peavad olema jõudnud Eesti Kardiliidu
juhatusele hiljemalt võistluste korraldamisele eelneva aasta 31. detsembriks.
3.6 Kõik tiitlivõistluste etappide korraldajad kohustuvad järgima kõiki tiitlivõistlusi reguleerivaid akte.
3.7 Ühe ja sama meistrivõistluse etappide vahe peab olema vähemalt kaks nädalat. Eesti Kardiliit
jätab endale õiguse vähendada või suurendada nimetatud ajavahemikku erakorraliste asjaolude
ilmnemisel.
3.8 Iga korraldaja, kes soovib kaasata uut võidusõitu tiitlivõistluste raames, peab konsulteerima Eesti
Kardiliiduga, kes nimetab ametisse vähemalt ühe Eesti Kardiliidu poolse vaatleja, kes peab kohal
viibima eelneva aasta võidusõidul, mis tahetakse kaasata järgneva aasta Eesti Kardiliidu tiitlivõistluste
kalendrisse.
4. TIITLIVÕISTLUSTE ETAPI KUUPÄEVA MUUTMINE VÕI ETAPI ÄRAJÄTMINE
4.1 Eesti Kardiliit võib määrata asendusvõistluse ärajäetud tiitlivõistluste etapi asemel või
tiitlivõistluste etapi asemel, mille toimumise kuupäeva on muudetud, valides reservis olevate hulgast.
4.2 Tiitlivõistluste etapi kuupäeva muutmine või ärajätmine vähem kui ühekuulise etteteatamisega
võib kaasa tuua keeldumise antud võidusõidu või iga muu sama korraldaja poolt pakutud võidusõidu
kaasamisest järgmise aasta tiitlivõistlustel, välja arvatud Eesti Kardiliidu poolt aktsepteeritud force
majeure juhtudel.
5. TIITLIVÕISTLUSTE ETAPPIDE VÕISTLUSJUHENDITE AVALDAMINE
5.1 30 päeva enne tiitlivõistluste etappi avaldab Eesti Kardiliit võistlusjuhendi internetileheküljel
www.kart.ee.
5.2 Iga spetsiifilise reegli muudatuse korral iga võistluse juhendis on Eesti Kardiliit kohustatud
teavitama kõiki registreerijaid nimetatud spetsiifilistest reeglitest.
5.3 Tiitlivõistluste etappide võistlusjuhendid avaldatakse eesti keeles ja vajadusel inglise keeles.
5.4 Eksklusiivne õigus siduda firmanime või kaubamärki tiitlivõistlustega on Eesti Kardiliidul.
6. EESTI KARDILIIDU VAATLEJAD
6.1 Igale tiitlivõistluste etapile võib Eesti Kardiliit nimetada vaatleja (-d).

6.2 Eesti Kardiliidu vaatleja(-te) roll on juhendada võidusõidul vastutavaid ametnikke, kontrollida, et
järgitakse kõiki tiitlivõistluste reegleid, teha vajadusel märkusi ning koostada võistluste korraldamise
kohta raport.
7. AMETLIKUD ISIKUD
7.1 Eesti Kardiliit nimetab igale Tiitlivõistluste etapile ametisse alljärgnevad ametlikud isikud:
- kaks žürii liiget, üks neist nimetatakse žürii esimeheks;
- võistluse juht;
- tehniline kontroll;
- peaajamõõtja.
- stardikohtunik;
- rajakohtunike ülem;
- võistluste sekretär;
- võistluste arst;
- teadustaja.
7.2 Alljärgnevad ametlikud isikud nimetab tiitlivõistluste etapi korraldaja saates tiitlivõistluste etapi
võistlusjuhendi Eesti Kardiliidule kinnitamiseks.
7.3 Võistluse juht peab olema kohal hiljemalt üks tund enne dokumentide kontrolli lõppu ja
žüriiliikmed hiljemalt üks tund enne kvalifikatsioonisõitude algust.
7.4 Rajakohtunike ülem peab jääma võistluse juhtimiskeskuse juurde ja olema kontaktis kõigi
rajakohtunike postidega igal ajal, kui kartidel on lubatud rajal sõita.
7.5 Žürii esimees, võistluse juht, stardikohtunik ja tehniline kontroll peavad olema pidevas raadiovõi telefoniühenduses.
8. PÄÄS EELSTARDIALASSE
Eelstardialasse on lubatud siseneda ainult sõitjal ja ühel mehaanikul koos sõitja kardiga. Pääs
stardirivvi on võimalik võistlusmääruste punktis 2.19 määratud ajavahemiku jooksul. Sisenemine
eelstardialasse on lõplik v.a. võistlusmääruste punktis 2.22 kirjeldatud juhtumid.
9. KÜTUS
Vastavalt Eesti Kardiliidu tehnilistele tingimustele ja tiitlivõistluste üldjuhendile.
10. REHVID
10.1 Vastavalt Eesti Kardiliidu tehnilistele tingimustele ja tiitlivõistluste üldjuhendile.
10.2 Rehvide numbrid kantakse tehnilise kontrolli kaardile.
10.3 Võistleja võib eelstardialasse kaasa võtta ühe jooksu vihmarehve. Kui võistluste juhi või zürii
otsuse alusel toimub „vihmasõit”, on võistlejal õigus kasutada vihmarehve. Võistluste juhil või žüriil

on õigus näidata võistlejale musta lippu juhul, kui võistleja kasutab rajaoludele mittevastavaid rehve
ja võistleja on seetõttu liiga aeglane ning ohtlik teistele võistlejatele. Rehvide vahetus kardil toimub
eelstardialas viie (5) minuti jooksul. Nimetatud aja jooksul tohib kardil vahetada rattaid (velgedel
vihmarehvid vajadusel koos esirummudega) ja vähendada rehvide rõhku (rõhk on rehvidesse
eelnevalt pumbatud). Kõik muud käesolevas punktis nimetamata seadistuse muutmised on keelatud.
11. VÕISTLUSNUMBRID JA SÕITJATE NIMED
11.1 Võistlusnumbrid peavad vastama Eesti Kardiliidu tehnilistele tingimustele.
11.2 Ühesuguse võistlusnumbri kasutamine samas võistlusklassis ja võistlusel ei ole lubatud.
Soovitud võistlusnumbri kasutamise eelis on võistlejal, kes on võtnud antud võistlusnumbri
võistlusklassi põhiselt kasutusele esimesena.
11.3 Sõitja nimi peab olema kantud mõlemale külgvoolundile, peab olema selgelt loetav ja
vastavuses Eesti Kardiliidu tehniliste tingimustega.
11.4 Sõitja päritolumaa lipp peab olema vastavuses tema passiga.
12. DOKUMENTIDE KONTROLL JA TEHNILINE ÜLEVAATUS
12.1 Võistlusmääruste punkt 2.10.
12.2 Võistlustel kontrollib Eesti Kardiliit kõiki litsentse.
12.3 Võistluste tehnilisel ülevaatusel markeeritakse (plommitakse) mootorite põhiosad: karter,
silinder ja silindripea ning kardiraam.
13. KOOSOLEKUD
13.1 Võistlusmääruste punkt 2.18.
13.2 Iga registreerija ja sõitja suhtes, kes ei osalenud koosolekul, kohaldatakse keeldu osaleda
võistlustel, kuni on tasutud žüriile Eesti Kardiliidu poolt kehtestatud trahv 35.- EUR.
14. ÜLDINE OHUTUS
Võistlusmääruste punkt 2.14.
15. KARTIDE LUBATUD ARV RAJAL
Suurimad lubatud kartide arvud rajal ajakontroll- ja finaalsõitudes on järgmised:
- klassis Cadet
20 karti;
- klassis Micro
26 karti;
- ülejäänud klassides
32 karti.

16. REKLAAM
16.1 Korraldaja võib nõuda, et reklaam oleks paigaldatud võistlusnumbrite taustale vaid Eesti
Kardiliidu otsese loaga.
16.2 Nõutav reklaam võistlusnumbrite taustal ei tohi olla üle 20 cm lai ja 5 cm kõrge ning peab
paiknema võistlusnumbri all.
16.3 Kõik reklaammaterjalid (loosungid, tahvlid jmt.), mis paigaldatakse ringrajaalale, peavad olema
paigaldatud kindlalt ning tagades võistlejate ohutuse.
16.4 Ohutuse tagamiseks on kõik maalingud ringraja pinnal, v.a. raja piirjooned ja stardijooned
keelatud.
17. VÕISTLUSMÄÄRUSTE JA ERIREEGLITE KOHALDAMINE JA TÕLGENDAMINE
17.1 Vastavalt koodeksile omab ainult Eesti Kardiliit õigust otsustada reeglite tõlgendamist
puudutava suhtes.
17.2 Eesti Kardiliit ei oma õigust piirata koodeksis ettenähtud apelleerimisõigust.
18. PROTESTID JA APELLATSIOONID
18.1 Protesti esitamise õigus on ainult registreerijatel. Protestid peavad olema esitatud kirjalikult
võistluste juhile või tema asetäitjale 10 minuti jooksul pärast kvalifikatsioonisõidu ametlike tulemuste
avaldamist ja 30 minuti jooksul pärast eelfinaali ja finaali ametlike tulemuste avaldamist. Protesti
esitamisega kaasneb ka Eesti Kardiliidu poolt kehtestatud protestitasu (100.- EUR) maksmine.
18.2 Võistluste juhi või tema asetäitja äraolekul esitatakse protestid žürii liikmetele või ühele neist.
18.3 Kui protest rahuldatakse, siis protestitasu tagastatakse. Žürii otsuse peale on võimalik Eesti
Kardiliidu apellatsioonikomisjonile edasi kaevata kooskõlas FIA Rahvusvahelist Spordikoodeksiga.
Eesti Kardiliidu poolt kehtestatud apellatsioonitasu on 1000.- (üks tuhat) EUR. Apellatsiooni
rahuldamise korral apellatsioonitasu tagastatakse, kuid sellest arvestatakse maha komisjoni tööga
seotud kulud (täiendavad laboratoorsed analüüsid, mõõtmised, juriidilised analüüsid jne).
19. TRAHVID
19.1 Trahvi võib määrata igale registreerijale, sõitjale või abilisele, kes ei täida võistluste ametlike
isikute korraldusi. Kõik trahvid määrab Eesti Kardiliit võistluste žürii otsusel või ettepanekul.
19.2 Kõik trahvid tuleb tasuda Eesti Kardiliidule 48 tunni jooksul, kuid trahvid kuni 100.- EUR tuleb
tasuda viivitamatult.
20. KARISTUSED
Žürii liikmetel peab olema võimalik võtta arvesse kõiki karistusi, mis on sõitjatele määratud
tiitlivõistluste eelnevatel etappidel. Võistlustele järgneval päeval peab iga etapi žürii esimees esitama

Eesti Kardiliidule karistuste raporti. Selle raporti toimetab Eesti Kardiliit arvesse võtmiseks järgmise
etapi žürii esimehele.
21. KUJUNDUSE JA TSEREMOONIA REEGLID
21.1 Tiitlivõistluste etappide plakatitel ja kavadel peab olema esinduslikul kohal Eesti Kardiliidu logo.
21.2 Kavad ja tulemuste loetelud peavad sisaldama sõitjate perekonnanime, eesnime ja rahvust,
registreerijate nime ja rahvust, kasutatud šassii tootjat ja võistlusnumbrit.
21.3 Võistluste pidulik avamine, koos sõitjate tutvustamisega peab toimuma enne finaalsõitude
algust.
21.4 Võistluste pidulikul avamisel peavad sõitjad viibima sõiduülikonnas ja koos kiivriga.
21.5 Võitjate autasustamise tseremoonia peab olema hoolikalt ette valmistatud ja toimuma
poodiumil. Nõuded poodiumile esitab Eesti Kardiliit.
21.6 Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse kas karika või mälestusesemetega.
21.7 Autasustatavad võistlejad peavad poodiumile ilmuma sõiduülikonnas.
21.8 Võistkondade autasustamisele peavad poodiumile tulema ainult võistkondade registreerijad või
nende asetäitjad.
22. MEEDIAKAJASTUS
Eesti Kardiliidu tiitlivõistluste etappide kajastamine meedias peab olema aus ja erapooletu, vastavalt
Võistlusmääruste punktile 2.28.
23. ESININA
23.1 Kõigis võistlusklassides, va Cadet, on kohustuslik kasutada CIK-FIA nõuetele vastavat esinina.
Karistuseks esinina allakukkumisel on +3 sek lõppajale. Vastavalt CIK-FIA reeglitele ei ole antud
karistus apelleeritav.

