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Eesti Drifti Meistrivõistluste tehnilised reeglid 2014. (EDMV) 

1. Auto. Lubatud on kõik seeriatoodangu autod, kui need vastavad tehnilistele nõuetele.   

Modifikatsioone auto kerele tohib teha ainult tehnilise komisjoni eriloal. 

 

 1.1. Tehnilises komisjonis tuleb ära märkida võimalik asendus auto. 

Video salvestus seadmete asukohad.  

Ühe autoga saab sõita üks võistleja, va. tehnilise rikke korral top 32 võistluse käigus, mis juhul võib 

kasutada tehnilises komisjonis märgitud asendus autot. Asendus autoga on ette nähtud 1 proovi ring.  

1.2. Kere. Auto kere peab olema komplektne st. kõik keredetailid peavad igal võistlushetkel küljes 

olema. Kõiki detaile, mis ei ole kere kandevosad, võib vahetada plast, klaasfiiber või süsinikust osade 

vastu. Originaalseid uksi, katust ja muid osasid võib vahetada kergemate vastu vaid Pro klassi nõuetele 

vastava turvapuuri olemasolul.  Auto originaalne kere ja raam peavad säilima vedrustuse 

ühenduskohtade vahel, originaalis torsioon või lehtvedruga varustatud autol loetakse vedrustuse 

ühenduskohtadeks amordi ülemisi kinnitus punkte. Kere ühenduskohad võib tugevamaks keevitada. 

Enne Ilma katuseta või kabriolet tüüpi auto kere ehitamist tuleks pöörduda tehnilise komisjoni poole 

(nõuded on erinevad, vastavalt autole). 

1.2.1 Tehase tulemüüri asukohta on keelatud muuta, käigukasti koda võib teha suuremaks kuid peab 

vastama tugevuselt igati tehase originaalile. Mootor peab jääma tulemüürist ettepoole.  

1.3. Tagasivaate peegel. Autol peab olema mõlemal pool väline tahavaatepeegel ning soovitatavalt üks 

sisemine tahavaatepeegel, mis võimaldavad juhile tõkestamata nähtavuse tahapoole.  

1.4. Klaasid. Tuuleklaas peab olema originaalne. Juhi ja kõrvalistuja ukse klaase võib vahetada 

polükarbonaadist 3mm materjali vastu või 6mm pleksiklaasi vastu, juhul kui autosse on paigaldatud 

Pro klassi nõuetele vastav turvapuur. B piilarist tahapoole jäävate klaaside asendamise materjal on 

vaba. 

1.5. Ventilatsioon. Lisaventilatsiooni (rehvisuitsu eemaldamiseks) paigaldus on lubatud aga peab 

olema teostatud ohutult. Auto salongiventilatsiooni muudatused on vabad, kuid peavad olema 

teostatud ohutult. 

1.6. Mootor ja käigukast. Mootor ja käigukasti nõuded on vabad. Ümberehitatud autode 

jahutussüsteemis võib kasutada ainult destilleeritud vett  või etüülpiiritust, destilleeritud veele võib 

lisada spetsiaalseid lisandeid. Ümberehituseks peetakse ka mootori jahutustiiviku asukoha muutmist 

või asendamist elektriventilaatoriga. Jahutussüsteemi paisupaak peab olema vähemalt 1 liitrine. Auto 

salongi läbivad vedelikke sisaldavad voolikud peavad olema vedelikukindla lisaturvise sees. Ülelaetud 

autodel peab olema karteri tuulutus suunatud anumasse, mille mahtuvuseks minimaalselt 0,5L. 

Kogumispaak peab olema kergesti teisaldatav, et vajadusel seda tühjendada saaks. Ühelgi autol ei tohi 

karteri tuulutus olla vabasse õhku. Salongis ei tohi olla vedeliku anumaid.  Survealused õlivoolikud 

peavad olema keermeliidesega. Hüdraulilise käsipiduri torud võivad läbida salongi, kui on korralikult 

kinnitatud ja vastavad nõuetele. Mootoris, käigukastis, pidurites, siduri- ega jahutussüsteemides ei tohi 

olla lekkeid. 

1.7. Jõuülekanne. Kõik autod peavad olema tagaveolised. Esi- või neliveolisest tagaveoliseks 

muudetud autod on lubatud. Hooratast, sidurit ja veotelgi võib muuta, kuid peab läbima tehnilise 

komisjoni. 
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Diferentsiaal on vaba lubatud on kasutada kõiki plokeeruvaid lahendusi sealjuures ka täisplokeeringut 

kinni keevitatud sateliitide näol. 

1.8. Kütuse ja hüdraulika süsteemid. Ümberehitatud süsteemides tuleb kasutada kõrgsurve voolikuid ja 

klambreid. Need peavad olema turvaliselt kinnitatud nii, et nad ei satuks kontakti auto liikuvate 

osadega. Kütuse- ja hüdraulika torud võivad asuda juhiruumis, kuid neil ei või seal olla ühendusi, välja 

arvatud neis kohtades, kus torud läbivad juhiruumi esi- ja tagaseina (vt. Joon 253.59 ja 253.60). va. 

vältimatud ühendused käsipidurile, mida tohib teha ainult koonusega või metalltihendseibiga 

tihenduvate metallkeermesliitmikega. Naerugaasi pudelid peavad olema kinnitatud jäigalt ja nad 

peavad olema varustatud turvaventiilidega, mis on suunatud välisõhku. Pudelite raskusklass peab 

olema „DOT 1800 pound“. Kütuseks võib kasutada ükskõik millist tänava- või võistluskasutuseks 

mõeldud pliivabakütust. Originaalse kütusepaagi asendamine turvapaagiga on lubatud.Turvapaak peab 

olema salongist eraldatud tulekindla seinaga. Kui turvapaak on paigaldatud salongi, siis ta peab olema 

metallist tule- ja vedelikukindlas kastis. Tugevalt soovitame kasutada homologeeringuga (võib olla 

aegunud) turvapaaki. Kütuse tankimine ei tohi toimuda sõitjate ruumist.  

1.9. Väljalaskesüsteem. Väljalaskesüsteem on vaba. Väljalaskekollektorid on kohustuslikud ning 

väljalaskegaasid tuleb juhtida mootorist eemale. Väljalaskehelide ülempiir on 105db, kui ei ole raja 

haldaja poolt määratud teisiti. 

1.10. Elektrisüsteem. Elektrijuhtmed peavad olema lühiste vastu kaitstud. Läbi auto salongi kulgevad 

elektrijuhtmed peavad olema turvaliselt kaitstud rüüga ning korralikult kinnitatud. Elektrisüsteem on 

vaba, kuid autol peab olema toimiv valgustussüsteem (esi-, taga ja pidurituled)Tulesid võib vahetada 

järelturu tulede vastu. Tuuleklaasipuhastussüsteem peab olema toimiv. Lubatud on monopühkija. 

Ülejäänud klaasipühkijad võib eemaldada. 

 

1.10. Lisa 1. 2014.02 Strobode ja muude vilkuvate tulede kasutamine võistlus sõitudes keelatud. 

1.11.  Aku. Aku maht, tüüp ja asukoht on vaba. Kui aku asub sõitjateruumis, peab ta asuma 

esiistmetest tagapool.  Sõitjate ruumis võib kasutada ainult nii nim. kuivakusid. Aku peab olema 

tugevalt kinnitatud. Akul peab olema lühiste vältimiseks, kaetud “pluss-klemm”. Aku peab kere külge 

olema kinnitatud vähemalt ühe metallvitsaga ja kahe(2) poldiga ning tugevdatud plaatidega 

(kinnituspoltide minimaalne läbimõõt M8 (tugevusklass 8,8), plaatide minimaalne paksus 3mm ja 

pindala minimaalselt 20cm2, vitsa minimaalne paksus 1mm). Aku kinnitused peavad toetuma aku 

ülaservale.Aku aurud tuleb juhtida autokerest välja, aku ja kütuse turvapaak ei tohi asuda ühes ruumis.  

1.12. Pukseerimissilmus. Pukseerimissilmused peavad asuma nii ees kui taga, lubatud on kasutada 

originaalseid tootjapoolseid pukseerimissilmuseid. Pukseerimis silmused võivad olla värvitud erksasks 

aga peavad olema lisaks märgistatud erksavärvilise kleebis noolega, mis on vähemalt  suuruses 

150mmX50mm.  

1.13. Pidurid. lubatud on ka kahed peapidurisilindrid ja eraldi pidurivõimendi reguleerimine. 

Hüdrauliline käsipidur on lubatud. Esipidurid peavad olema margikohased, võivad olla Järelturu 

omad, kuid oma tugevuselt ei tohi olla nõrgemad kui auto originaal pidurid. Tagumiste piduritena võib 

kasutada Kiirendustel kasutatavaid ninim „drag brake kit“ pidurisüsteeme, kuid tehnilises kontrollis 

peab esitama pidurite tootjapoolse sertifikaadi.  

1.13.1. Pidurilüliti. Kui Pro või street klassis sõitval autol leitakse eraldi pidurilüliti, mingi seadeldis, 

kokku keeratud juhtmed, eemaldatud kaitse, purunenud kaitse või muu moodus, mille kasutamise 

tagajärjel pidurituled ei põle, või on tõendeid, et juht eemaldas pidurilüliti pistiku sõidu ajal, 

kehtestatakse sõitjale kohene võistluskeeld antud üritusel, määratakse rahaline trahv 500 eurot ja 

kustutakse eelnevalt kogutud meistrivõistluste punktid Tehnilise komisjoni esindajal on õigus igal 
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võistlushetkel kontrollida piduri tulede korrasolekut ja nende mittetoimimisel kõrvaldada auto 

võistlustelt. 

1.14. Rehvid ja veljed. Velgede valik on vaba. Rehvide kulutuspind ei tohi ulatuda auto kabariitidest 

välja rohkem kui 1cm. Mitte mingil hetkel ei tohi rehvid ja veljed kontakti saavutada auto 

keredetailidega. 

Auto tiiva ja porikaitsmete ümberehitus on lubatud, kuid peab olema teostatud ohutult.  

Keelatud on kasutada täiskummist või kiirusepiiranguga spetsiaalseid tagavararehve. 

1.15. Auto juhtseadmed. Roolile ei ole piiranguid. Käiguvahetile ei ole piiranguid, nn shortshifter on 

lubatud. Pedaalidele ei ole piiranguid, „pedalbox“ on lubatud, pedalboxi anumad on salongis lubatud 

aga peavad olema keermestatud ühendusega. 

1.16. Sõitjateruum. Sõitjateruumist võib eemaldada kõik ebaolulised osad. Pro klassi nõuetele vastava 

turvapuuri olemas olul võib armatuurlaua eemaldada või asendada kergemaga. Armatuurlaud ei tohi 

olla sõitjale ohtlik. Auto uste avamiseks peavad olema originaal lingid või paigaldatud hoovad. 

Esiuksed peavad olema igal ajahetkel nii seest kui ka väljast avatavad. Ustel ega sõitjate ruumis ei toi 

olla teravaid ääri.  Tagauksed võib kinni keevitada. Uste sisemise raami ja aknatõstukid võib 

eemaldada lõikamise näol/teel aga uksed peavad olema seest kaetud ehk polsterdatud, uksepolstrid 

võib asendada kergemate katetega nagu kevlar, klaasfiiber, plast jne. Street klassis ehk ilma 

turvapuurita autodes ei tohi uksi kergemaks lõigata ega uste turvatalasid eemaldada. 

1.17. Tulemüür. Mootoriruumi ja salongi vahel peab olema tihe ja kaitsev tulekindel sein, mis tõkestab 

tule pääsu auto salongi.  

1.18. Tehnilise kontrolli kleebis.Tehnilise kontrolli kleebis on võistlustingimustes kohustuslik. Kui see 

on puudu, ei saa võistlustest osa võtta. Kleebis on autokohane, varustatud kohtuniku allkirjaga. 

Kleebise saab, kui auto on esimest korda võtnud osa Drifti liidu ametlikust treeningust või võistlusest.  

2. Turvanõuded ja lisanõuded pro - klassi ( PRO) autodele ja juhtidele 

2.1 Turvapuur. Pro klassi autodele peab olema paigaldatud vähemalt kuue punkti turvapuur (vaata 

joonist, illustratiivne.) Turvapuuri ehitamiseks võib kasutata ainult CDS - (külmtõmmatud, 

keevitusteta terastoru). Kõik materjalide ning paigaldamise ja dokumentatsiooni nõuded vastavalt FIA 

Appendix J artikkel 253 p.8 nõuetele. Nimetatud jooniste numbrid on antud FIA dokumendi 

02.04.2007 versiooni (www.fia.com ; sama numeratsioon on ka 2007 a. EAL Autospordi 

Aastaraamatus).Baassõrestik: vastavalt FIA Appendix J artikkel 253 p. 8.3.1 (joonised 253-1, 253-2, 

253-3). 

Diagonaaltoed: vähemalt 2 diagonaaltuge on kohustuslikud (kas joonis 253-4 ja 253-5 koos või 253-

7). Paigaldamine vastavalt p.8.3.2.1.1 juhistele. 

Kõikidel autodel peab olema mõlemas ukse avas vähemalt kaks (2) nõuetele vastavat toru. 

Külgkaitse torud võivad joosta paralleelset või “X” kujuliselt (vaata joonist 253-9). 

Kui kasutatakse paralleelset asetsevaid torusid, siis peab torude vahel asetsema vähemalt 

(2) vertikaalset toru, mis ühendavad ülemise ja alumise toru omavahel. Ukse sisu võib eemaldada, 

kuid ei tohi jääda teravaid ääri. Paigaldamine vastavalt p.8.3.2.1.2 juhistele. 

Turvapuuri torude miinimum mõõdud: 

(A) Toru mõõt 45mm x2,5mm või 50mm x2.0mm või 43mm x3.0mm 

(B) Toru mõõt 40mm x2,0mm või 38mm x2,5mm või 36mm x3.0mm 

 

2.1 lisa1 muudatus 2014.02  

Katuse toru vabatahtlik 
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Külgmiste paralleel puuri torude vahelised kinnitused vabatahtlikud 

Rooli sammas võib olla puuri toru külge kinnitatud. 

2.2 Istmed. Kasutada võib vaid homologeeritud võistlusistmeid (homologeering võib olla aegunud), 

iste peab olema heas korras ja terve. Kui autos on kõrvaliste, peab see täitma samad nõudmised kui 

juhiiste. Istmete kinnitused peavad vastama FIA Appendix J artikkel 253 p.16 nõuetele.  

2.3 Turvavööd. Kasutama peab spetsiaalseid võidusõidu turvavöösid. Miinimum nõudeks on 5 

punktilise kinnitustega vöö (Homologeering võib olla aegunud), aga vööl ei tohi olla väsimuse märke 

ja silmaga nähtavaid defekte. Vöö rihmade laius peab olema kogu vöö pikkuses kõikjal võrdne. Vööde 

tagumised kinnitused peavad olema sõitja õlgadest allpool. Kõik vöö rihmade Kinnitused peavad 

vastama FIA Appendix J artikkel 253 p.6 nõuetele. 

2.4 Tulekustutussüsteem. Soovitatav on kasutada tulekustutus süsteemi nii mootoriruumis kui 

salongis. Tulekustutus süsteemi homologeering võib olla aegunud, kuid kustuti peab olema taadeldud. 

Tulekustutus süsteemi puudumisel on kohustulik paigaldada autosse vähemalt 2kg pulberkustuti mis 

on kehtiva kuupäevaga ehk maksimum 1a vana. Tulekustuti peab asetsema juhile kergesti 

kättesaadavas kohas. Kustuti kinnitusteks võib kasutada ainult metallist kiirpäästikuga metall-

linte/vitsasid.  

2.5 Juhi turvavarustus. Kogu juhi riietus peab olema tulekindel ja homologeeritud (riietuse 

homologeering võib olla aegunud, kuid mitte vanem kui 10a homologeeringu aegumisest), 

kombinesoon peab olema vigastusteta ja mõeldud autospordis kasutuseks. Sõidukindad on 

soovituslikud. Sõidusaapad peavad olema vähemalt poolkõrged, sõiduvarustuse seisukorda kontrollib 

tehniline kontroll. Juhid peavad kasutama nii võistlusel kui ka harjutussõitudel  homologeeringuga 

autospordi jaoks mõeldud kiivrit(kiivri homologeering võib olla aegunud, kuid mitte vanem kui 10a 

homologeeringu aegumisest). Kiiver peab olema tihedalt peas ja lõuarihm korralikult kinni. 

2.6 Peavoolulüliti. Autole peab olema paigaldatud mehaaniline massilüliti/katkesti. Lüliti peab olema 

lülitatav juhi asendilt ja ka väljaspoolt autot vastava tähistusega märgitud kohast. Peavoolulüliti 

väljalülitamisel peab töötava auto mootor ja kütuse pumbad koheselt seiskuma, diisel mootoriga autol 

peab väljalülitama pihustid. Elektro-magnetilised peavoolulülitid on keelatud. Lüliti paigaldus ja 

märgistus peab vastama FIA Appendix J artikkel 253 p.13  

2.7 Lisa piduri tuli peab asetsema auto tuuleklaasi ülemises servas väljas pool ja peab olema alati hästi 

nähtav, pidurituld ei tohi katta esiklaasi sirmi või muu varjava vahendiga. Esiklaasi pidurituli peab 

olema LED riba, mõõtudelt vähemalt 50cm x0,5cm ja töötama alati igas olukorras koos tagumiste 

tehase pidurituledega.  

2.8 Kiiver. Kiiver peab omama homologeeringut, homologeering võib olla lõppenud kuid kiiver ei tohi 

olla vanem kui 10a Homologeeringu aegumisest. Kiiver peab olema tihedalt peas ja lõuarihm 

korralikult kinni. Kiivri sisu peab olema tulekindlast materjalist.  

Kiiver peab vastama: 

Snell Memorial Foundation – SA2005, SA2010  

SFI Foundation – Spec 31.2, Spec 31.2A 

FIA 8860-200 

3. Turvanõuded ja lisanõuded pro- street (PS) klassi autodele ja juhtidele 

3.1 Pro –street klassi autole peab olema paigaldatud turvakaar või turvapuur. 

3.1.1 Turvapuur peab vastama täielikult antud reeglistiku pro- klassi turvapuuri nõudele punkt 2.1 

3.1.2 Turvakaare ühendused võivad olla polditavad, samuti võib kasutada polditavaid külg kaitseid.  
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Turvakaare ehitamiseks võib kasutata ainult CDS - (külmtõmmatud, keevitusteta terastoru). Kõik 

materjalide ning paigaldamise ja dokumentatsiooni nõuded vastavalt FIA Appendix J artikkel 253 p.8 

nõuetele. Baassõrestik: vastavalt FIA Appendix J artikkel 253 p. 8.3.1 ei ole toodud välja turvakaare 

joonist. Lähtume ehitamisel (joonised 253-1, 253-2, 253-3)  

3.2 Istmed. Kasutada võib auto originaal istmeid või  homologeeritud võistlusistmeid (homologeering 

võib olla aegunud), istmed peavad olema heas korras ja terved. Istmete kinnitused peavad olema auto 

originaalid või vastama FIA Appendix J artikkel 253 p.16 nõuetele.  

3.3 Turvavööd.  

3.3.1 Auto originaal istmetega peab kasutama auto originaal 3 punkti turvavöösid. 

3.3.2 Homologeeritud võistlus istme puhul peab kasutama spetsiaalseid võidusõidu turvavöösid. 

Miinimum nõudeks on 5 punktilise kinnitustega vöö (Homologeering võib olla aegunud), aga vööl ei 

tohi olla väsimuse märke ja silmaga nähtavaid defekte. Vöö rihmade laius peab olema kogu vöö 

pikkuses kõikjal võrdne. Vööde tagumised kinnitused peavad olema sõitja õlgadest allpool. Kõik vöö 

rihmade Kinnitused peavad vastama FIA Appendix J artikkel 253 p.6 nõuetele. 

3.4 Soovitatav juhi turvavarustus.  

Kogu juhi riietus peab olema tulekindel ja homologeeritud (riietuse homologeering võib olla aegunud, 

kuid mitte vanem kui 10a homologeeringu aegumisest), kombinesoon peab olema vigastusteta ja 

mõeldud autospordis kasutuseks. Sõidukindad on soovituslikud. Sõidusaapad peavad olema vähemalt 

poolkõrged, sõiduvarustuse seisukorda kontrollib tehniline kontroll.  

Muul juhul peab kasutama riietusena pikkade käistega, pükstega puuvillast riietust.  

3.5 Kiiver. Kiiver peab omama homologeeringut, homologeering võib olla lõppenud kuid kiiver ei tohi 

olla vanem kui 10a Homologeeringu aegumisest. Kiiver peab olema tihedalt peas ja lõuarihm 

korralikult kinni. Kiivri sisu peab olema tulekindlast materjalist.  

Kiiver peab vastama: 

Snell Memorial Foundation – SA2005, SA2010  

SFI Foundation – Spec 31.2, Spec 31.2A 

FIA 8860-200 

British Helmet Standard – BS6658-85 type A/FR 

 

4. Street klassi nõuded 

4.1 Kere. Auto kere peab olema komplektne st. kõik keredetailid peavad igal võistlushetkel 

küljes olema, auto kerele ei ole lubatud teha mingisuguseid modifikatsioone. Auto originaalne 

kere ja raam peavad säilima täielikult. 

4.2 Kõik võistlusauto klaasid peavad olema originaalid.  

4.3 Muudatus alates 10.06.2014 Auto mootor peab olema margikohane ja asuma originaal 

kohas. Muus osas on mootori modifikatsioonid lubatud.  

4.3.1 Auto väljalaske süsteem peab olema võimalikult margikohane, väljalaske müra peab 

olema alla 95db (mõõdetakse tehnilises 1m kauguselt 45kraadi all) 
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4.4 Jõuülekanne. Kõik autod peavad olema tagaveolised. Esi- või neliveolisest tagaveoliseks 

muudetud autod on lubatud.  

 

4.4.1Diferentsiaal on vaba, lubatud on kasutada kõiki blokeerivaid lahendusi sealjuures ka täis 

blokeeringut kinni keevitatud satelliitide näol. 

4.5 Kütusepaak, elektrisüsteem, tuled, auto salong ja aku peavad asuma  auto originaal kohtadel. Ja 

olema autokohased. 

4.6 Auto juhtseadmed. Roolile ei ole piiranguid. Käiguvahetile ei ole piiranguid, nn shortshifter on 

lubatud. Auto pedaalid peavad olema originaalid ja asuma originaal kohtadel.  

 

4.6.1 Autol võib kasutada reguleeritavat vedrustust, ninim.  Camberplate- ide kasutamine on lubatud, 

kuni auto ratas jääb kogu ulatuses poritiiva varju. Auto sillaosad peavad olema mudelikohased 

originaal osad, keevitamine ja muul moel modifitseerimine ei ole lubatud.   

4.7 Rehvid ja veljed. Velgede valik on vaba. Rehvide kulutuspind ei tohi ulatuda auto gabariitidest 

välja. Mitte mingil hetkel ei tohi rehvid ja veljed kontakti saavutada auto keredetailidega. 

Auto tiiva ja porikaitsmete ümberehitus ei ole lubatud. Keelatud on kasutada täiskummist või  

kiirusepiiranguga spetsiaalseid tagavararehve. 

4.8 Kiiver peab omama homologeeringut, homologeering võib olla lõppenud kuid kiiver ei tohi olla 

vanem kui 10a Homologeeringu aegumisest. 

Kiiver peab vastama: 

Snell Memorial Foundation – SA2005, SA2010 

SFI Foundation – Spec 31.2, Spec 31.2A 

FIA 8860-2004 

British Helmet Standard – BS6658-85 type A/FR 

4.9 Autos peab asetsema vähemalt 2kg pulberkustuti mis on kehtiva kuupäevaga ehk maksimum 1a 

vana. Tulekustuti peab asetsema juhile kergesti kättesaadavas kohas. Kustuti kinnitusteks võib 

kasutada ainult metallist kiirpäästikuga metall-linte/vitsasid. 

4.10 Riietus. Sünteetilised ja kergesti süttivad riided on keelatud. Juht  ja kaasreisija peavad kandma 

igal rajal viibitud hetkel pikkade käiste, säärtega riideid ja nõuetele vastavat kiivrit. Jalanõud peavad 

olema kinnised. Soovitatav on kasutada spetsiaalseid sõiduriideid millede homologeering võib olla 

aegunud. Puuvillane tulekindel pesu on soovitatav. 

 

5.1 Võistlusnumbrid ja reklaamkleepsud. Võistluse korraldaja annab igale osavõtjale vajalikud sarja-, 

võistluse- ja reklaamkleebised. 

Kebised peavad jääma autole võistluse lõpuni. korraldajal-l on õigus trahvida võistlejat summas kuni 

1000 Eurot, kui viimane ei täida reegleid, mis puudutavad sarjareklaame ja võistlusnumbreid. 

Tagumistele küljeklaasidele või esimesele uksele tuleb kanda võistleja nimi ja riigilipp (miinimum 

tähekõrgus 6cm kasutata trükitähti). Võistluse korraldaja poolt antud reklaam jms. kleebised peavad 

olema paigaldatud autole nähtavale kohale enne tehnilist kontrolli. Ükski võistlusnumbri või reklaami 

osa ei tohi auto kerest eemale ulatuda. Autole kantud reklaamid ei tohi olla vastuolus 

esteetikanormidega ega seadusandlusega.Lubatud on kasutada riigi lippu, juhul kui lipu varras on 

tehtud plastikust ja lipp jääb auto välismõõtmeid lubatu piires ületavate mõõtmete raamidesse. 

5.2 Eesti Drifti Meistrivõistluste 2014a reserveeritud kleebiste kohad on väljatoodud EDMV 

Üldjuhendis punkt 1.5  
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5.3 Võistluse parkimisala. Võistlev meeskond võib tuua 1 võistlus auto kohta parkimisalasse ühe 

hooldusauto ja telgi ning kandma hoolt, et auto all oleks kate (imamismatid mõõduga min.2x4m võib 

kasutada present kile). Isiklikud või külaliste autod peab parkima üldisesse parkimisalasse. 

Parkimisalas peab olema igal meeskonnal EAL reegliteraamatu kohaselt iga võistlusauto kohta üks 

6kg kustuti (kustuti ja/või alusmati puudumisel rahatrahv 100€). Kontrolitakse korraldaja poolt 

võistluse käigus. 

5.4 Vastutus. Eesti Drifti meistrivõistlustel osaleb osavõtja omal vastutusel. EDMV võistlusraja 

omanikud, võistluse korraldajad ja organisatsioon ütlevad lahti kõigist rajaalal ja selle ümbruses 

toimuvatest õnnetustest olenemata sellest, kas see juhtub harjutussõidu või võistluse ajal. Võistleja 

vastutab terve ürituse jooksul parkimisalas ja võistlusalas oma meeskonnaliikmete ja külaliste 

käitumise eest. Alkoholitarbimise või muu häiriva tegevuse puhul võidakse võistlejal võtta õigus 

võistlusel edasi osaleda ja saata välja võistlusalalt.  

5.5 Kohustus. Võistlusele registreerudes kohustub võistleja järgima reegleid ja juhtnööre igal võistlus- 

ja harjutussõidul. Võistlejad peavad järgima üldist spordi koodeksit, käituma vastavalt üldistele eetika 

ja käitumis reeglitele ja arvestama, et olete selle spordiala esindajad ja eeskuju paljudele. 

5.6 Reeglites on viidatud rahvusvahelistele tehnilistele tingimustele FIA Appendix J artikkel 253. mis 

on koos reeglitega allalaetav aadresilt http://www.driftime.ee/wp-content/uploads/2011/02/V-

Tehnilised_Tingimused.pdf 

5.7 Lisainfo ja küsimused: tehniline@driftime.ee 

Reeglid on kokku pannud Kristjan Salmre, Eesti Drifti liit 24.10.2013a. hooajaks 2014a. 

Reeglid on kinnitatud Eesti autospordiliidu Drifti alaliidu tehnilise komisjoni esimehe Kalle Nõlviku 

ja Eesti autospordiliidu Ringrajakomitee poolt. 
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