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LISA 2  SEMIPRO 

 

Hooaeg 2020 

Turva-  ja lisanõuded SEMIPRO klassi autodele ja juhtidele 

Kõik semipro klassi autode ümberehitused, mida ei ole eraldi välja toodud, peavad vastama pro- 

klassi tehnilistele nõuetele.  

1.Turvapuur 

A. Semipro klassi autole peab olema paigaldatud turvakaar või turvapuur, Turvakaare ühendused 

võivad olla polditavad, Turvakaare ehitamiseks võib kasutata ainult CDS  (külmtõmmatud, 

keevitusteta terastoru). Kõik materjalide ning paigaldamise ja dokumentatsiooni nõuded 

vastavalt Pro-klassi miinimumnõuetele ja silmas pidades FIA Appendix J artiklit 253 p.8. 

B. Alates 01.04.2020 ehitatud ja EAL tehnilise kaardi saanud autode turvapuurid peavad vastama 

FIA lisa J p. 253 .8  nõuetele. 

2. Turvavarustus  

A. Turvavööd  

Turvavööd peavad vastama PRO klassi reeglitele. 

B. Reisija turvavarustus.  

Soovitame kasutada HANS süsteemi, kohustuslik 2021 

 

C. Punkt 2.3 Turavpuuri peakaitse (Padding) uuendatud regel. 

Where the occupants' bodies could come into contact with the safety cage, flame retardant 

padding must be provided for protection. All tubes of the cage identified on Drawing 253‐68 

and all roof reinforcements must be fitted with paddings in compliance with FIA standard 

8857‐2001 type A (see Technical List n°23). Each padding must be fixed in such a way that it 

is not moveable from the tube. 

 

D. Punkt 4.4 muudatus Exhaust system 

A. Exhaust system modifications are free for season 2020, starting from season 2021 exhaust 

tip must past the rear axle. 

3.Rehvid 
Pro- am klassi rehvimustri laiusepiirang taga on 225mm Kasutada tohib maanteeameti poolt 

lubatud tänava rehve, hooajal 2020 on lubatud kasutada tänava mustriga pehme seguga rehve. 
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4.Auto tehniline kaart  

  Alates hooaeg 2020  peavad kõikidel PRO ja SEMIPRO autodel olema EAL (Eesti 

autospordi liidu tehnilised kaardid, saab taotleda SIIT 

 

Võtate ühendust EDL Tehnikakolleegiumi esindajaga, märgite ära oma asukoha, lepite 

kokku, millal ja kuidas teie auto üle vaadatakse, transpordi kulud kannab taotluse 

esitaja. Pärast ülevaatust täidate taotluse EAL-i lehel. Drifti auto  ülevaatust võivad 

sooritada AINULT  Eesti Drifti Liidu Tehnilise komisjoni liikmed va. Juhul, kui auto 

tuleb mõnelt teiselt autospordialalt ja omab juba tehnilist kaarti. 

 

EDL Tehnikakolleegium. 

 

Lõuna- Eesti Fred Möls fred@driftime.ee +37256823338 

Põhja- Eesti Henri –Robert Saliste tehniline@driftime.ee +37256927300 

Ida ja Lääne- Eesti Saimon Köst tehniline@driftime.ee +37258296777 

5. Tulekustuti 

Kõikides EDMV klassides on alates hooaeg 2020 kohustuslik tulekustuti või tulekustutus 

süsteemi kasutamine. 

 Tulekustuti – tulekustutus süsteem  

A. Tulekustutus süsteem on soovitatav  

B. Kõikides EDMV klassides on kohustuslik kasutada 1 või 2 tulekustutit kooskõlas fia 

appendix J 253. Artikkel 7.3.5 

C. Kõik autod, mis sõidavad E85 bioethanol kütusel - peavad olema varustatud 2x 2kg 

käsikustutitega, või tulekustutus süsteemiga. 

D. Kõik kustutid peavad olema reeglite kohaselt kaitstud ja kinnitatud 

E. Kinnitused peavad vastu pidama 25G jõule. 

F. Kasutada tohib ainult metallist kiir kinnitusi, miinimum 2tk kustuti kohta 

G. Nõutud on kasutada kustuti liikumise vastased lisa kinnitusi (Anti‐torpedo tabs) 

Joonis 1 

 

 

https://www.autosport.ee/voistlusauto-tehniline-kaart
https://www.autosport.ee/voistlusauto-tehniline-kaart
mailto:fred@driftime.ee
mailto:tehniline@driftime.ee
mailto:tehniline@driftime.ee
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6. Kütusepaak 

 

Võistlus sõidukid, mis on valmistatud ja on osalenud ametlikel võistlustel kuni 2018 võivad 

kasutada isevalmistatud kütusepaaki. Kõikidelt uutelt autodelt alates 2019 hooajast nõuame 

originaal (OEM) paagi eemaldamisel turvapaagi kasutusele võttu.  

Turvapaak peab olema paigaldatud silmas pidades FIA Appendix J artiklit 253 

Lubatud on kasutada auto OEM originaal kütusepaaki, originaal kinnitustega. 


