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1. Võistluste määrang ja korraldaja 

1.1. Maasturite kestvussõidu " Jaanikese Kuningas 2022" võistlust korraldab Gaza Race 

OÜ koostöös Valga Spordiga 15-17. aprill 2022 , vastavalt 2022 a Eesti 

meistrivõistluste Offroad Racing´us 2022 üldjuhendile, EAL Eesti 4×4 Off-road 

ringraja karikavõistluste 2022 üldjuhendile, EAL Eesti 4×4 Off-Road 

superkarikavõistluse 2022 üldjuhendile, EAL Eesti 4×4 Off road ringrajasõidu 

reeglitele ja tehnilistele reeglitele ning käesolevale võistlusjuhendile. 

Võistlus on registreeritud EAL-s, reg. nr. 34/ORMV. 

1.2. Võistluse ametlik infokandja asub internetis aadressil: offroad.ee , digitaalsel 

infotahvlil Sportity rakenduses ja võistluskeskuses, Jaanikese Kuningas 2022 

mandaadi infotahvlil. 

1.3. Võistluste ametnikud: 

Võistluste peakorraldaja: Urmas Männama 

Võistluste juht (peakohtunik): Jaan Villak 

Võistluste juhi abi: Virgo Ikmelt 

Rajameister: Urmas Männama, Rain Saar 

Tehniline komisjon: Anto Raudväli 

Ajamõõtja: Ajamasinistid OÜ 

Turvaülem: nimetatakse bülletääniga 

Ametnike märgistus: 

 Kollane vest – võistluse turvameeskond 

 Oranž vest – võistluse ametnikud 

Vajadusel määratakse sümboolika lisa bülletäänis. 

2. Üldmäärangud 

2.1. "Jaanikese Kuningas 2022" võistluste käigus selgitatakse paremusjärjestus 

kestvussõidus järgmistele võistlusklassidele: ATV, ATV VABA, ET1, ET2, SSV, TR-

1, VEOK. 

2.2. "Jaanikese Kuningas 2022" on 2022.a. Offroad Racing`u Eesti meistrivõistluste I 

etapp võistlusklassidele ET1 ja ET2. 

2.3. ”Jaanikese Kuningas 2022” on 2022.a. EAL Eesti 4x4 Off-Road ringraja 

karikavõistluste I etapp võistlusklassidele ATV, ATV VABA, TR-1 ja VEOK. 

2.4. ”Jaanikese Kuningas 2022” on 2022.a. EAL Eesti 4x4 Off-Road superkarikavõistluse 

II etapp võistlusklassile TR-1, TR-3 ja VABA. 

3. Võistlusraja üldkirjeldus 

3.1. Võistlus toimub Valgamaa, Valga vald, Jaanikese küla, Jaanikese Motokeskus 

3.2. Maasturiklassidele ET1, ET2 ja TR-1 toimub võistlus kaheosalisena: I osa ajasõidud 

ja II osa põhisõit off-road ringrajal. Võistlusklassile ATV, ATV VABA, SSV ja VEOK 

üheosalisena: põhisõit off-road ringrajal. 

3.3. Rada on mõeldud läbimiseks maasturite ja maastikusõidukitega. 

3.4. Ajasõitudeks on ettevalmistatud eraldi raja osa. 

3.5. Põhisõidu võistlusraja kogupikkus on umbes 3,5 km. Kogu rada on kiire ja tehniliselt 

kerge kuid mõnedes kohtades tuleb olla väga hoolikas. Pealtvaatajatele on rada 

jälgitav kogu ulatuses. 

  

https://offroad.ee/
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4. Võistlusklassid 

4.1. Maasturid: TR-1 - vastavalt EAL 4X4 AK KV tehnilistele tingimustele. 

ET1 - vastavalt EAL 4x4 AK OR EMV tehnilistele tingimustele. 

ET2 - vastavalt EAL 4x4 AK OR EMV tehnilistele tingimustele. 

4.2. VEOK – vastavalt EAL 4X4 AK KV veoautode tehnilistele tingimustele. 

4.3. ATV, ATV VABA - vastavalt EAL 4X4 AK KV tehnilistele tingimustele. 

4.4. SSV- vastavalt käesolevale juhendile. 

5. Osalemise tingimused 

5.1. Võistkonnalt nõutavad dokumendid: 

5.1.1. Võistlusklassid ET1, ET2, TR-1 ja VEOK: 

- vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus (piloot); 

- Kehtiv liikluskindlustuspoliis ja tehnoülevaatus ei ole kohustuslikud (v.a 

võistlusklass TR-1); 

- EAL sõitjalitsents või elukohajärgse riigi autospordiliidu 4x4 litsents - kõik 

võistlusautos viibivad võistlejad; 

- Auto registreerimistunnistus või EAL võistlusauto tehniline kaart;. 

- Osavõtumaksu tasumist tõendav maksekorralduse koopia (internetipanga 

väljatrükk) 

5.1.2. Võistlusklassid, ATV,ATV VABA; SSV: 

- vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus 

- sõiduki registreerimistunnistus ( selle olemasolul). 

- E4X4KV arvestuses osalevad võistlejad EAL võistlejalitsents või elukohajärgse 

riigi autospordiliidu 4x4 litsents 

- Osavõtumaksu tasumist tõendav maksekorralduse koopia (internetipanga 

väljatrükk) 

5.2. Kõik võistkonnad peavad läbima mandaadi kus kontrollitakse võistkonna andmeid ja 

tingimusi registreerumiseks. 

5.3. ET1 ja ET2 võistlusklassides on võistkonna maksimaalne liikmete arv 3. Võistkonna 

liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei 

ole. Võistkonna liikmete andmed esitatakse korraldajale registreerimisankeedis. 

Võistkonna liikmeid ja nende arvu ilma mõjuva põhjuseta ja organisaatori loata 

vahetada ei tohi. 

5.4. SSV peab olema 4x4 veovalemiga kahekohaline kuni 1000 kg kaaluv 

maastikusõiduk , rehvimõõt võib olla kuni 33", soovitavalt varustatud vintsiga, 

võistlejad peavad kandma motokiivrit , sõiduk peab olema varustatud külgmiste 

turvavõrkudega, sõidukis peavad olema ja korrektselt kinnitatud kaks vähemalt 1kg 

või üks 2 kg tulekustuti ja sõidukil peavad olema neljapunkti turvavööd. Katusel asuv 

võistlusnumber on kohustuslik. 

SSV klassi võistlus toimub kui registreerunud on minimaalselt 5 

võistkonda ja/või liidetakse muu võistlusklassiga. 

5.5. Iga võistlusauto peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik sõidukit rajal 

identifitseerida. Vt https://offroad.ee/voistlusnumbrid/ .Võimalikud küsimused 

numbrite osas tuleb lahendada tehnilises komisjonis. Võistkond on vastutav, et 

võistlusnumber oleks ajavõtu kohtunikele loetav kogu võistlussõidu vältel. 
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5.6. Kõik võistlejad peavad kinni pidama EAL-i võistlemise reeglitest, käesolevast 

võistlusjuhendist ,käituma lugupidavalt kaasvõistlejatega ning võistluse korraldusega 

seotud ametnikega. Selle reegli eiramise korral võib määrata võistkonnale rahatrahvi 

või kindla perioodiga võistluskeelu (vt. EAL Eesti 4x4 Off-road ringrajasõidu reeglid 

ja karistused ). 

5.7. Kõikide võistkondade piloodid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni 

kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on 

tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust. Võistkonna liikmete 

käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal 

vastutab piloot (võistleja, kes andis eelmises punktis loetletud piirangute ja nõuete 

täitmise kohta allkirja). 

5.8. Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab 

kahju tekitanud võistkond. 

5.9. Aja- ja põhisõidus on kõikides võistlusklassides kohustuslik kasutada kiivrit, 

vastavalt EAL 4x4 AK juhendile „Kiivrite nõuded ja kasutamise kord“. 

5.10. Kõik võistlejad viibivad võistlustrassil omal vastutusel. 

5.11. Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega 

kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest. 

6. Registreerimine ja osavõtumaksud 

6.1. Kuni 13.04.2022 kella 23:59 ni on võimalik registreeruda internetis, täites 

registreerimisankeedi aadressil autosport.ee/4x4reg . Võistkond loetakse 

registreerunuks pärast osavõtumaksu laekumist korraldaja arveldusarvele. 

6.2. Osavõtumaksud 

6.2.1. Võistlusele registreerimise  osavõtutasud: 

-Võistlusklassides ET1, ET2, TR-1 - 100 EUR. 

-Võistlusklassis ATV, ATV VABA, VEOK – 80 EUR. 

-Võistlusklassis SSV- 80 EUR. 

PS: osavõtutasu tasumise ja registreerimis ankeedi täitmise järjekord 

võistlusklassis ATV, ATV VABA, SSV ja VEOK ühtib võistkonna 

stardijärjekorraga oma võistlusklassi lõikes! 

6.3. Registreerumisel tuleb osavõtumaks tasuda ülekandega kuni 13.04.2022 kella 

23:59-ni Gaza Race OÜ arveldusarvele. Selgitusse peab iga maksja lisama 

võistkonna nime, võistlusklassi ja võistlusnumbri. Gaza Race OÜ- reg nr 

102202913, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Kandiküla, Kase-Juhani tee 11, 

61404, LHV a/a EE067700771004184442, kontakttelefon 5263075. 

NB! Makse tasumisel veenduge, et see laekuks tähtaegselt ning õigele 

adressaadile, säilitage kindlasti maksekorralduse koopia. Kui soovite arvet firmale, 

saatke sellekohane e-kiri urmas@gaza.ee koos firma rekvisiitidega, või võtke 

ühendust korraldajaga. 

6.4. Registreerunuks loetakse võistkond, kellelt on laekunud korrektselt täidetud 

registreerimis ankeet ning vastavalt registreerimise tingimustele makstud 

osavõtutasu. 

6.5. Eeltoodud maksud on kehtestatud nendele võistlejatele, kes nõustuvad korraldaja 

reklaamidega võistlussõidukil. Kui võistleja keeldub korraldaja reklaamidest, 

märkega osavõtuavaldusel, lisandub eeltoodud maksudele 200.-€. Keelduda ei saa 

võistlustunnuse ja võistlusnumbriga seotud reklaamidest. 

6.6. Võistkondadele, kes starti ei ilmu, osavõtumaksu ei tagastata. 

http://www.autosport.ee/4x4reg/?page=28&race_id=114&


   

Jaanikese Kuningas 2022 juhend 
 

Lk 4 / 4 

7. Võistluste programm 

7.1. Registreerimine ja mandaat 

7.1.1. Registreerimine kestab –13.04.2022 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: 15.04.2022 vahemikus 16:00-20:30, 

16.04.2022 13:00-17:00, 17.04.2022 8:00-12:00 

7.2. Startide ajakava: 

7.2.1. Reede 15.04.2022 kell 17:00-21:00 Võistlusklasside ET1, ET2, TR-1 

ajasõidud 

7.2.2. Laupäev 16.04.2022 

Kell 08:30 – TR-1 võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 09:00 - Start – TR-1(võistlussõit kestab u 2h) 

Kell 11:30 – ET1 ja ET2 võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 12:00 - Start – ET1 ja ET2(võistlussõit kestab u 3 h) 

Kell 15.30 – SSV võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 16:00 - Start - SSV (võistlussõit kestab u 1,5h) 

7.2.3. Pühapäev 17.04.2022 

Kell 08:30 – ATV, ATV VABA võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 09:00 - Start – ATV, ATV VABA(võistlussõit kestab u 2h) 

Kell 11:30 –VEOK võistlejate stardipaigutus, -koosolek 

Kell 12:00 - Start – VEOK(võistlussõit kestab u 2h) 

8. Võistluste käik 

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

ajasõidu lõppu 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. Võistlusklasside ET1, ET2, TR-1 ajasõitu mitteläbinud võistlusautod lubatakse 

startida 5 minutit peale antud võistlusklassi põhistarti. 

8.3.2. ATV, ATV VABA, SSV ja VEOK stardijärjekord määratakse vastavalt 

registreerimise järjekorrale (eelregistreerimise järjekord koostatakse maksete 

laekumise järjekorras pangaväljavõttest). 

8.3.3. Põhisõidu starti hilinenud võistleja lubatakse rajale oma võistlusklassi 

sõiduaja piires, üldises ajaarvestuses. 

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

ATV, ATV VABA ja VEOK orienteeruvalt 2 tundi. SSV 1,5 tundi 

9. Võistluse autasustamine toimub 1 tund peale päeva sõitude lõppu. 

 

Kuna korraldus ja ajakava sõltuvad oluliselt ilmastikuoludest ning tehnilistest 

üksikasjadest, siis võib ajakava muutuda ning korraldaja avaldab muudatused 

bülletäänidega. 


