
VÕISTLUSJUHEND
Youngtimer Camp 2022

Time Attack Sprindivõistlus

1. Võistluse koht, aeg, ajakava, registreerimine
1.1. Võistlus toimub 30. juuli 2022. a. LaitseRallyPark rajal.
Võistlustrassi iseloomustus: Pikkus: 850m, rajakate 100% asfalt.
1.2. Võistluse ajakava
14:00-17:00 ´Time Attack´ Sprindivõistlus
17:00-17:30 autasustamine
1.3. Eelregistreerimine toimub internetis, aadressil www.youngtimer.ee.

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja – LaitseRallyPark
2.2 Ametnikud  
2.2.1. Peaajamõõtja – Sten Suvemaa 

3. Arvestusklassid, osavõtjad
3.1. Võistlusklassid 
3.1.1. Mootori töömaht kuni 2000cc
3.1.2. Mootori töömaht üle 2001cc
3.2. Osavõtjad - võistlusel võivad osaleda kõik soovijad.
3.3. Võistlusele saab registreeruda maksimaalselt 25 võistlejat.

4. Osavõtumaksud
4.1. Osavõtutasu eelregistreerunud võistlejale on 30€ (registreerumisel kuni 28.07.2022, kell
23.59).
4.2. Osavõtutasu hiljem või kohapeal registreerunule on 50€ (alates 29.07.2022 kell 00.00 või
kohapeal).
Eelregistreerunud  võistleja  saab  osalustasu  kanda  MTÜ  Spordiklubi  LaitseRallyPark
arveldusarvele EE572200221035612284, Swedbank. Selgitusse palume lisada võistleja nime,
autonumbri ja Youngtimer Attack 2022. Kui makse teostatakse peale 28.07.2022 kell 23.59,
tuleb makse tõendamiseks LaitseRallyParki kaasa võtta maksekorraldus.

5. Autasustamine
5.1  Arvestusklassi  kolme  parimat  autasustatakse  karikate  ja  vahuveinidega.  Lisaauhinnad
panevad välja sündmuse partnerid ja toetajad.

6. Võistluse käik
6.1. Sõit toimub LaitseRallyParki paarisrajal.
6.2.  Start  toimub kellaga.  Stardihetkeks  on punaste  fooritule  kustumine (stardid  toimuvad
täisminutitel).
6.3. Finish on tähistatud ajamõõtmist lõpetava märgiga ja peale seda STOP märgiga, mille
juures on kohustuslik jääda seisma. Peale finisheerumist tuleb langetada sõidukiirus ja sõita
tagasi boksialale.
6.4. Sõiduvoorude arv on piiratud. Igale võistlejale kuni 8 sõiduvooru. 
 

http://www.youngtimer.ee/


7. Tulemused
7.1. Lõpptulemuseks loetakse parimat ringiaega mistahes sõiduvoorus.
7.2. Aegade võrdsuse korral kiiremas voorus arvestatakse järgmise kiireima sõiduvooru aega. 

8. Ohutus
8.1. Kõik võistlejad peavad kandma kiivrit.
8.2. Kohustuslik on kanda pikkade varrukatega riietust. 
8.3. Kõik sõitjad vastutavad sõites nii enda kui teiste tervise eest. Deklaratsioonid enne rajale
minekut täidetakse kohapeal, mandaadiruumis.
8.4. Võistlussõitudes ei tohi viibida autos rohkem kui üks inimene.

9. Tehnilised nõuded autodele
9.1. Autos ei tohi olla lahtiseid esemeid.
9.2. Iste peab olema korrektselt kinnitatud ja turvavöö peab täitma oma eesmärki.
9.3. Auto peab olema visuaalselt korrektne ja tehniliselt korras.
9.4.  Võistlusnumber  peab  olema  paigaldatud  auto  vasakule  tagumisele  küljeklaasile,
võistlusnumbri saab korraldajalt kohapeal.


