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1. ÜLDKORRALDUS 
1.1 2018. aasta auto24ringi igaühe mootorrattasarja karikavõistlused (IYK) korraldatakse Rada OÜ poolt mitmeetapilise 
seeriavõistlusena.  
1.2 IYK viiakse läbi vastavuses käesoleva üldjuhendiga. Toimuvate etappide jaoks eraldi võistlusjuhendeid ei koostata. 

1.3 IYK ametlikuks veebileheküljeks on www.auto24ring.ee 
 
2. IYK ETAPPIDEKS OLEVAD VÕISTLUSED 
2.1 IYK etapid sõidetakse auto24ringil järgmisel kuupäevadel: 

1. etapp 22.08.2018 

2. etapp 12.09.2018 

3. etapp 26.09.2018 

4. etapp 10.10.2018 

2.2 Vihmase ilma korral etappi ei toimu ja see lükkub nädala võrra edasi. 
2.3 Korraldaja jätab endale õiguse muuta etappide toimumise aega. Muutustest teatatakse www.auto24ring.ee lehel teate 
esitamisega. 
 
 
3. IYK MASINAKLASSID 

3.1 Võisteldakse kahes arvestusklassis: 
3.1.1 Igameheklass, milles osaleda võib kõikide Eesti Vabariigi Liikluseeskirjale ja kehtivale Liiklusseadusele vastavate ning 
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni poolt kehtestatud tehnilistele tingimustele vastavate mootorratastega. Kasutada on 

lubatud ainult Eesti Vabariigis tänavasõiduks lubatud rehve. Rehvide igasugune töötlemine on keelatud. Kohustuslik on 
kasutada sõiduülikonda, seljakaitset, motokindaid- ja saapaid ning üheosalist kinnist motokiivrit. 
3.1.2 Vabaklass, milles osaleda võib kõikide Eesti Vabariigi Liikluseeskirjale ja kehtivale Liiklusseadusele ning Eesti 
Mootorrattaspordi Föderatsiooni poolt kehtestatud tehnilistele tingimustele vastavate mootorratastega. Kasutatavad rehvid 

on vabad. Kohustuslik on kasutada sõiduülikonda, seljakaitset, motokindaid- ja saapaid ning üheosalist kinnist motokiivrit. 
3.2 Punktides 3.1.1 ja 3.1.2 kirjeldatud võistlusklassid stardivad ühiselt. 
 
4. IYK OSAVÕTJAD JA OSAVÕTUTASUD 
4.1 IYK-st võivad osa võtta kõik vähemalt 16-aastased isikud, kes on võimelised ohutult juhtima mootorratast. Sarja korraldajal 
on õigus keelata isikutel võistlustel osalemine. Osalemise keelamine on lõplik ning vaidlustamisele ei kuulu. 
4.2 Punktis 3.1.1 toodud Igameheklassis ei saa võistelda sõitja, kellele on 2018 aastale eelneva kolme aasta jooksul vähemalt 

kaheks võistluseks olnud väljastatud Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni või mõne muu riigi mootorrattaspordi 
katusorganisatsiooni poolt mootorrattaga võistlemise litsents. 
4.3 Osavõtutasu suuruseks on 30€ ühe võistlussõidu kohta. Osavõtutasu sisaldab samal päeval enne võistlussõitu 
ajavahemikul kell 1700-1915 toimuva mootorrataste rajaõhtu osavõtuõigust. Osavõtutasu võistlustel osalemiseks tuleb 
maksta võistluse sekretäriaati enne võistlussõidu starti. Võistlustele registreerimine lõpeb igal võistluspäeval kell 1830.  
 
5. VÕISTLUSTE KORRALDUS 
5.1 Võistlussõidu pikkus on 10 ringi; 
5.2 Stardijärjekord loositakse 15 minutit enne võistlussõidu algust; 
5.3 Võistlussõidu start antakse kell 1930, pääs starti on avatud kell 1920-1925; 
5.4 Valestardi teinud võistleja tõstetakse lõppjärjestuses kolm kohta tahapoole võrrelduna tegeliku finišijärjekorraga. 
 
6. TULEMUSED 

6.1 Võistlejatele antakse igal etapil punkte nende omavahelise paremusjärjestuse alusel süsteemis 
25 - 23 - 21 - 19- 17 - 15 -13 - 11 - 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.  



6.2 IYK tulemused määratakse masinaklasside kaupa võistlejate poolt etappidel kogutud punktide summa järgi selliselt, et 
suurema punktisumma kogunud võistlejal on kõrgem positsioon lõpparvestuses. 
6.3 Arvesse võetakse kõikide sõitude eest saadud punktid. 
6.4 Punktisumma võrdsuse korral eelistatakse rohkem paremaid tulemusi saanud võistlejat (I ;II kohad jne.) Edasise võrdsuse 
korral arvestatakse paremat tulemust viimasel toimunud etapil või lõpuks tulemust viimasel sellel etapil, kus vähemalt üks 

vaatlusalune sportlane tulemuse sai. 
6.5 Etapp loetakse toimunuks, kui masinaklassis stardib vähemalt viis võistlejat. 
 
7. IYK AUTASUSTAMINE. 
7.1 Iga võistlussõidu masinaklassi kolme parimat autasustatakse diplomitega; 
7.2 IYK kokkuvõttes autasustatakse 3 paremat karikate ja piiramatu lugupidamisega kaasvõistlejate poolt. 
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