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STREET/PRO-  STREET JA PRO KLASSI  SÕITJATE 
KOOSOLEK  



 

    
 

  Estonian drift Championship 2017  
 

Avalaks 2017 22.04 2017 Street klass esimene etapp ST 

  6-7.05 EDMV I Baltic drift championship 2017 RND1 “Riga baby”  Pro, Pro-am, ST 

 

13-14.05 (L,P) EDMV II FIA NEZ Drift championship rnd1 Tallinn, Filtri tee Pro, Pro-am 

 

9-10.06 (R,L) EDMV III Baltic drift championship 2017 rnd2 Estonia „suurhalli drift“ Pro, Pro-

am 

 

13-14.07 (R,L) EDMV IV “Jump for drift” 2017 Laitse Pro, Pro-am, ST 

 

8-9.09 (R,L)  Baltic Drift championship Leedus (info puudub) Pro 

 

14-15.09 (R,L) EDMV V „Superfinaalid“  Pro-am, ST,  Pro supefinaalid üld tabeli top 8 või 16 

   

   

Võistlus tasud 2017 

  Pro ja PS Sarjamaks 2017 100eur. Kohustuslik kõigile pro ja pro-am sõitjatele, ükskõik mis 

hooaja hetkel registreeritakse. 

  Osavõtu tasud peavad olema ette makstud hiljemalt 1.05.2017 et saada soodushinnaga.  

  Pro, hooaeg 2017 osavõtutasud enne 01.05.2017 300 +100.- 

  PS hooaeg 2017 osavõtutasud enne 01.05.2017 300 +100.- 

  Osavõtutasu pärast 01.05.2017 72.- eurot etapi eest. + esmakordselt registreerimisel 

sarjatasu 100.- 

  Kõik pro, pro-am võistlejad saavad 1 võistleja pääsme, 2 Mehaaniku pääset ja 1 tavapääsme. 

Kokku 4 pääset 

  Street klass ei osale EMV Arvestuses, St. klassile osavõtutasu 35eur etapi eest. ST klassi 

võistlejad saavad osavõtutasu eest 1 sõitja pääsme ja ühe mehaaniku pääsme. 

   

   

Reegliraamat 2017 

  Reeglid on nüüd peaaegu identsed, Eesti, Läti, Leedu, vaheks on mõned kuupäevaliselt sisse  

  viidavad reeglid. Meie reeglid kasutuses nii NEZ-i kui ka FIA drifti käsiraamatus. 

 



 

 

Hindamise reeglite muudatus 

DRIFT JUDGES WORK BY ESTONIAN DRIFT CHAMPIONSHIP JUDGING RULES. COMPETITION RULES, 

TRACK LAYOUT AND CRITERIAS ARE SHOWED AND EXPLAINED BY THE JUDGES ON DRIVERS 

MEETING BEFORE THE COMPETITION.  

 

 

QUALIFICATION: 

 Each driver competes in two non-consecutive runs. 

 Drivers receive a score each run, keeping the higher score 

 32 drivers move on the head-to-head competition 

 Ties are broken according to the lower qualifying score 

 

3 JUDING CRITERIES IN QUALIFYING: 

1. 30 POINTS STYLE (EACH 10 POINTS) 

 INITIATION 

 FLUIDITY 

 COMMITMENT 

2. 35 LINE 

3. 35 ANGLE 

 

INCOMPLETE RUNS: 

 Spinning Out 

 Opposite drift- drifting with the opposite angle required at that point on course 

 Hood, hatch, trunk and/or doors opening during a run 

 

TANDEM RUNS: 

 Drivers complete in single elimination head- to-head battles 

 Each battle consists of two runs 

 The higher qualifier leads the first run, chases the second 

 Three judges determine a winner OR decide to have the battle “One more time” 

 

LEAD DRIVER GOALS: 

 Run the qualifiying line 

 Run a 100 point qualifying run 

 Run a chaseable lead run 

 Follow the Accel/Decel map 



 

CHASE DRIVER GOALS 

 Initiate no later than the lead driver 

 Maintain close proximity to the lead driver with as much duration as possible 

 Match or better the lead drivers angle 

 Mimic the lead driver’s transitions and line throughout the course 

INCOMPLETE RUNS 

 Spinning out 

 Opposite drift 

 Hood,hatch, trunk or doors opening 

 Unsportsmanlike contact 

 Inactive lead 

 

Tehnilised põhi muudatused 2017. 

ST 

vt. Lisa 1 

Mootoritega endiselt probleemid, hääletus: Hääletuse tulem, 2017 mootor veel vaba, 2018 mootorid 

piiratakse, käesoleva hooaja reeglitega.  

PS  

vt. Lisa 2 

 

PRO 

 

Üldine Reegliraamat 

 

Väljalaske müratase ülempiir 100DB , mõõdetakse väljalaske otsast 1m kauguselt  45kraadise nurga 

all. Hooajal 2017 pööratakse sellele suuremat tähelepanu.  

Lisaks auto originaal tuledele lisa pidurituled esimese ja tagumise tuuleklaasil nähtavas kohas, 

soovitame LED ribasid tuuleklaasi ülemistes servades.  

Toonklaasid keelatud, lubatud kasutada pronks tooniga polykarbonate asendus klaase, juhi ja 

kaassõitja kohad peavad olema autos nähtavad igast auto küljest 5m kaugusel autost. 

Tava klaasil turvakile, miinimum läbinähtavus 70% (5m kauguselt peab juht olema  hästi nähtav) 

Pro HANS kohustuslik, Pro-am tugevalt soovituslik, palun pro-am sõitjatel omale juba sellel hooajal 

soetada HANS.  

Kokkulepped hääletused 

  Klassist üleviimise reegel.  

 
Ala arengu huvides viime sisse reegli, tagasiulatuvalt hooajast 2016.  



 

 2016 st ja pro- am. klasside üldise tabeli top 5 sõitjat ja 2017 esi topp 3 kuuluvad korduvad nimed 

saavad automaatselt kohustusliku järgmise hooaja suurema klassi litsentsi, Eesti drifti liit tasub 

neil pool osavõtutasust hooajal 2018. 

Hääletus 1. 

 

Street klassis mootoritega endiselt probleemid. 

Hääletus: Hääletuse tulem, 2017 mootor veel vaba, 2018 mootorid piiratakse, käesoleva hooaja 

reeglitega.  

 

Hääletus 2.  

Kas teha  pro-am 5 etapp juurde suurhallis, Sõitjad hääletavad: Hääletuse tulem, 9 poolt häält, 

ühtegi vastu häält, Suurhalli driftil osaleb ka pro-am klass, tõuseb ka Pro am osavõtutasu. 

 

 

Kõik Reegliraamatud ja kalender kättesaadav www.driftime.ee 

 

Koosoleku eesistujad: 

 

Marko Opmann 

Kristjan Salmre 

info@driftime.ee 

http://www.driftime.ee/

