
   
 

BÜLLETÄÄN nr.1 
 

Lk 1 / 2 

1.1. Maasturite kestvussõidu " Jaanikese Kuningas 2021" võistlust korraldab Gaza Race OÜ koostöös 

Valga Spordiga 15-16. mai 2021 , vastavalt 2021a Eesti meistrivõistlus Offroad Racing´us 2021 

üldjuhendile, EAL Eesti 4×4 Off-road ringraja karikavõistlus 2021 üldjuhendile, EAL Eesti 4×4 Off-

Road superkarikavõistlus 2021 üldjuhendile, EAL Eesti 4×4 Off road ringrajasõidu reeglitele ja 

tehnilistele reeglitele ning käesolevale võistlusjuhendile. 

Võistlus on registreeritud EAL-s, reg. nr. 28/OR. 

 

3.2. Maasturiklassidele TR-1, ET1, ET2 toimub võistlus üheosalisena off-road ringrajal. 

Võistlusklassile VEOK, ATV ja UTV üheosalisena off-road ringrajal. 

3.4. Tühistatud 

3.5. Põhisõidu võistlusraja kogupikkus on umbes 4,4 km. Kogu rada on kiire ja tehniliselt kerge kuid 

mõnedes kohtades tuleb olla väga hoolikas. Pealtvaatajad pole võistlusele lubatud. 

 

7. Võistluste programm 

7.1 Registreerimine ja mandaat 

7.1.1 Registreerimine kestab –12.05.2021 kella 23:59-ni. 

7.1.2 Liigse järjekorra või registreeritavate puudumisel võib korraldaja mandaadi lahtioleku aegasid 

muuta. Sellekohane info on mandaadi juures teadete tahvlil, koos infotelefoni numbriga. 

7.1.3 Tehnilise ülevaatuse lahtioleku ajad: 15.05.2021 8.00-13:00, 16.05.2021 7:00-13:00 

7.2 Startide ajakava: 

7.2.1 Tühistatud 

7.2.2 Laupäev 15.05.2021 

Kell 09:30 – TR-1 võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 10:00 - Start – TR-1(võistlussõit kestab u 2h) 

Kell 12:30 – ET1ja ET2 võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 13:00 - Start – ET1 ja ET2 (võistlussõit kestab u 3 h) 

7.2.3 Pühapäev 16.05.2021 

Kell 08:30 – UTV võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 09:00 - Start - UTV(võistlussõit kestab u 1h) 

Kell 10:30 –ATV võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 11:00 - Start – ATV(võistlussõit kestab u 2h) 

Kell 13.30 – VEOK võistlejate stardipaigutus,- koosolek 

Kell 14.00- Start VEOK ( võistlussõit kestab u 2 h) 

 

Kuna korraldus ja ajakava sõltuvad oluliselt ilmastikuoludest ning tehnilistest üksikasjadest, 

siis võib ajakava muutuda ning korraldaja avaldab muudatused bülletäänidega. 

Võistluse lõputseremooniat ja autasustamist ei toimu. Korraldaja toimetab auhinnad võitjateni hiljemalt 

07.08.2021 
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8.Võistluste käik 

Kogu võistlus toimub kontaktivabalt. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse ajal (v.a. 

võistlussõidukis) kandma meditsiinilist kaitsemaski. Võistlusele registreeruda saab ainult internetis. 

Võistlejakaarte mandaadis ei väljastata. Võistlusmaterjalid antakse võistlejatele vahetult enne starti 

desinfitseeritud kilekotis. Tehnilise kontrolli alale toob võistlusmasina üks võistleja ja hoiab tehnilise 

kontrolli teostajaga vähemalt 2m distantsi. Briifingul tohib osaleda igast võistkonnast ainult üks 

esindaja ja osalejad peavad kandma maski ning hoidma teineteisega vähemalt 2m distantsi. 

 

8.1 Starti lubatakse tehnilise kontrolli läbinud võistkonnad. Peale TÜV-i läbimist peab võistlussõiduk 

alati 15 minuti jooksul naasma suletud parklasse, vastasel korral tuleb võistlussõidukile teostada 

tasuline 75 €, korduv TÜV. 

8.2 Stardis toimub võistkonna isikkoosseisu kontroll. 

8.3 Stardijärjekord 

8.3.1 Tühistatud 

8.3.2 UTV, ET1, ET2, ATV, TR-1 ja VEOKi  stardijärjekord määratakse vastavalt maksete 

laekumise järjekorras pangaväljavõttest. 

8.4. Põhisõidu kestvus võistlusklassides ET1 ja ET2 on orienteeruvalt 3 tundi, TR-1,  ATV, VEOKil 

orienteeruvalt 2 tundi ja UTV 1 tund. 


