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AJAVAKAVA 20.08-22.08.2021 

 

20.08.2021 REEDE 

14.00 Laagri ala avatud (toitlustus avatud). 

16.00 – 19.00 Test sõidud. ( aega kasutatakse rajaga tutvumiseks ja vabasõitudeks) 

 

21.08.2021 LAUPÄEV 

kestvussõit 

10.00 START maasturid ja standard 4x4 veokid 

13.00 START ATV-d ja ATV sport 

16.00 START off-road veokid ja muud monstrumid 

19.00 päeva lõpetamine. 

 

22.08.2021 PÜHAPÄEV 

Kestvussõit 

10.00 START maasturid ja standard 4x4 veokid 

12.30 START ATV-d ja ATV sport 

15.00 START off-road veokid ja muud monstrumid 

18.00 päeva lõpetamine ja autasustamine 

 

 

Võistlussõidukite tehniline kontroll toimub laupäeval 21. augustil: maasturid ja standardveokid 9.00-9.45, ATV-dele 

12.00-12.45 ja off-road veokitele ja muudele monstrumitele 15.oo-15.45. Tehniline kontroll toimub tehnilises alas. 
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Üldist: 

Võistlus korraldajaks on Offroad Laager OÜ. Võistluse asukohaks on Valgamaa, Otepää vald, Raudsepa küla, Kotre. 

Korraldaja kontaktid: Hannes Park +372 55 590 427 info@rahvaoffroad.ee 

Võistluste peakohtunik: 
Rajameister: 
Ohutusülem: 
Tehniline kohtunik: 
 
Kotre Muda on Rahva Offroad sarja osavõistlus. Võistlus korraldatakse võistlusklassidele ATV, maastur, standard 4x4 

veok ja off-road veok. Igas klassis autasustatakse karikatega kahe võistluspäeva kokkuvõttes paremusjärjestuse I,II ja 

III koha saavutanud võistlejat/meeskonda. Lisaks on korraldajal õigus jagada eri- ja üllatusauhindasid. 

Võistlejate/meeskondade registreerumistasu on: ATV-d 20 EUR, maasturid 30 EUR ja veokid 30 EUR. 

Registreerumistasu on võimalik maksta eelnevalt kuni 19.08.2021 Offroad Laager OÜ arveldusarvele 

EE262200221074453970, märkides makse selgitusse võistlusklassi ja võistkonna nime või kohapeal võistluste 

mandaadis. 

Võitlus on registreeritud Eesti Autospordi Liidus, nr. 73/OR ja rajale lubatakse võistlejad, kellel on kehtiv EAL 4x4 
võistlejakaart. Võistlejakaardi info: https://offroad.ee/voistlejakaart/ 
 
ATV-de jaoks valmistatakse ette 2 rada ning ATV-d jaotatakse sel võistlusel kahte klassi ATV standard ja ATV sport. 

ATV standard rada ei eelda lisavarustuse (vints ja snorkel) olemasolu. ATV sport rada on tehniliselt keerukam ja 

sellele ei lubata ilma lisavarustuseta sõidukeid. 

Võistlusklassides tehnilistele reeglitele mittevastava tehniliselt korras sõiduki lubab tehniline kolleegium rajale 

väljapool arvestust koos off-road veokitega. Saavad rajale ka näiteks TR-1, ET1, ET2. Sellel aastal ei ole eraldi enduro 

võistlusklassi nende vähesuse tõttu. Kui soovivad osaleda siis pääsevad rajale koos ATV-ga. 

 

Reeglid väljaspool võistlusrada ja võistlejate telkimisalas. 

Võistlusest ja treeningsõidust vabal ajal pargitakse võistlussõidukid tava parklasse või oma telkimisala juurde. 

Liiklemisel tehnilisest alast stardijoonele ja võistlusrajalt tagasi liigutakse maksimaalselt jalakäija kiirusel. Olulise 

kiiruse ületamise korral on korraldajal õigus määrata võistlejale/võistkonnale rahatrahv 50 EUR või korduva 

rikkumise korral võistlejat/võistkonda starti mitte lubada. 

Kiivrita sõitmise ja turvavöö olemasolul selle mittekasutamise eest on karistuseks tulemuse diskvalifitseerimine. 

Piirdelindi lõhkumisel tuleb seisma jääda ja lint parandada. Kui piirdelinti ei parandata, vähendatakse karistuseks 

saavutatud tulemust ühe koha võrra. Kõigi nelja rattaga piirdelindi ületamise korral loetakse võistlus 

võistleja/võistkonna jaoks lõppenuks. 

Ürituse alal on WC´d, välidušš ja meditsiiniline abi. 

Öörahu võistlejate telkimisalas algab 00.00 ja kestab kuni 07.00. 

Covid-19 info ja piirangud 

Seoses covid-19 kehtestatud piirangutega palume kõigil osalejatel kellel on võimalik kaasa võtta covid-19 tõend 

läbipõdemisest, covid-19 negatiivse testi tõend (kuni 72h) või covid-19 vaktsineerimistõend või covid-19 

antigeenitest. Covid-19 antigeeni kiirtesti (süljetest) saab vajadusel anda kohapeal, lisandub kiirtesti tasu 10 EUR 
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