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Bülletään nr. 1 
 
1. ÜLDISED REEGLID 

1.1 Üldine kiirusepiirang väljaspool võistlusrada on 30 km/h ja bokside piirkonnas on kiirusepiirang 20 km/h. 
1.2 Mistahes viisil ohtlikult käituvad võistlejad ja muude kohal viibivate sõidukite juhid ning võistleja meeskonna 
liikmed kuuluvad diskvalifitseerimisele võistluselt ja/või võistlus paigast füüsilisele eemaldamisele. 
1.3 Alkoholi tarbivad, alkoholijoobes või narkojoobes võistlejad ja nende meeskonnaliikmed (mehaanikud, muud 
abilised) ei tohi võistlusalal viibida ja peavad kohtuniku või korraldaja esimesel nõudmisel võistlusalalt (k.a. 
boksiala) lahkuma. 
1.4 Kõik võistlejad on kohustatud kogu võistluse vältel järgima kodukorda ning üldlevinud hea käitumise tavasid. 

 

2. BOKSIALA 
2.1 Bokside piirkonnas juhindutakse manööverdamisel parema käe reeglist. 
2.2 Võistlejal on kohustuslik hoida boksis tulekustutit nähtaval kohal. Tulekustuti peab olema kontrollitud. 
Tulekustutil peab olema kontrolli läbimist tõestav vastavasisuline kontrollkleebis. 
2.3 Auto all peab olema matt, mis ulatub esi põrkerauast taga põrkerauani kogu auto ulatuses 
2.4 Kõik mehaanikud, kes töötavad alas, mida määratletakse kui boksiala, peavad olema kogu 
võistluse käigus adekvaatselt riietatud (pikkade säärtega püksid, kinnised jalanõud ja helkurvest „kuumas tsoonis“ 
liikumiseks) 
2.4 Boksialas tekkinud olmeprügi tuleb lahkudes koguda ühte suletud prügikotti, võtta endaga kaasa või jätta 
boksialale nähtavale kohale 
2.5 Ohtlikke jäätmed ei tohi jätta boksialale. Need tuleb võtta lahkudes endaga kaasa ning viia ohtlike jäätmete 
kogumiskonteineritesse 
2.6 Boksialas ei ole lubatud kasutada söe- ja gaasigrilli. Lubatud on ainult elektrigrillid 
2.7 Boksi alas suitsetamine (k.a. e-sigaret) on keelatud  

 

3. KARISTUSED 
3.1 Võistleja kuulub karistamisele alljärgnevatel juhtudel: 

3.1.1 Võistleja eirab ja ei täida võistluse juhendis olevaid nõudeid 
3.1.2 Võistleja eirab kohtunike või ametlike isikute märkusi ja hoiatusi 
3.1.3 Ebasportlik käitumine ja/või ohuolukorra tekitamine 
3.1.4 Väljaspool võistlusrada kehtestatud kiiruspiirangutest mittekinnipidamine 
3.1.5 Burnout väljaspool selleks ettenähtud ala 
3.1.6 Võistleja on tarvitanud narkootilisi aineid või alkoholi. Lubatud piirmäär on 0,0 promilli 
3.1.7 Võistleja ja/või meeskonnaliikmed tarvitavad psühhotroopseid aineid ja/või suitsetavad boksi alas 
3.1.8 Võistlusautos suitsetamise karistus on kohene võistleja diskvalifitseerimine 
3.1.9 Boksialas auto all õlipüüdmismatt puudub või ei ulatu esi põrkerauast taga põrkerauani 
3.1.9 Juhul kui võistlusmasinast valgub rajale õli, ning autol puudub mootori alune õlipüüdmismatt, või 
jahutus- või pidurivedelikku, rohkem kui üks kord võistluse jooksul, on võistleja kohustatud maksma 
trahvi 
3.1.10 Boksialas kasutatakse lahtist tuld 
3.1.11 Boksialas puuritakse asfaldisse auke 

3.2 Karistus võib olla: 
3.2.1 Hoiatus 
3.2.2 Rahaline karistus, summas 50 EUR  
3.2.3 Kohene diskvalifitseerimine 
3.2.4 Korduv rikkumine, diskvalifitseerimine 
3.2.5 Võistluskeeld, sõitjalitsentsi peatamine 
3.2.6 Muu karistus, mis on määratud Eesti Drifti meistrivõistluste 2019 hooaja reegliraamatutes 
3.2.7 Otsuse võistleja karistamiseks teeb võistluse Peakohtunik, kinnitab Peakohtunik või Hindajad, 
vajadusel Eesti Drifti Liidu Komitee 
3.2.8 Karistuse määrab Peakohtunik, kinnitab Korraldaja ja karistuse määr sõltub rikkumise iseloomust ja 
juhtumi tagajärgedest 

3.3 Võistleja ei saa enne võistlust jätkata, kuni trahv on tasutud 


