"Jump for Drift" Baltic Drift Championship 2019, LaitseRallyPark
EDL Nõukogu otsus nr. 1
30.09.2019

Eesti Drifti Liidu Nõukogu on tuvastanud võistleja nr EE 11 (Kevin Pesur) puhul rikkumised
järgmistes punktides:
FIA Spordikoodeks 2019, Art 2 Võistlused – üldtingimused, alapunkt 2.6 Litsents,
2.6.1 Üldprintsiibid, 2.6.1.c
Mitte keegi ei tohi osaleda Võistlustel ilma oma riigi ASN (või oma riigi ASN loal teise riigi
ASN) litsentsita.

Eesti Drifti Meistrivõistlused reegliraamat 2019, punkt 2 Litsenseerimine, alapunkt 2.3
Eesti Drifti Liidu võistluslitsents
Kõik Eesti Drifti meistrivõistlustel osalevad sõitjad peavad olema litsenseeritud Eesti
Autospordi Liidu poolt, et osaleda EDLi poolt kinnitatud Eesti Drifti meistrivõistluste
üritusel või treeningpäeval. Välisvõistlejad peavad osalema enda riigi autospordi
katuseorganisatsiooni litsentsi alusel.

FIA Spordikoodeks 2019, Art 3 Võistlused – korralduslikud küsimused, alampunkt 3.13
Osavõtuavaldus, mis sisaldab valeinformatsiooni.

Võistleja osales terve hooaja võistlustel ilma oma riigi ASN kehtiva litsentsita.
Võistleja on esitanud võistluste osavõtuavaldustes litsentsi kohta valeandmeid.
Antud tegevus oli võistlejal korduv tegevus.
Karistuse määramisel võetakse aluseks FIA Spordikoodeks 2019 alapunktid:
Art 1 Üldprintsiibid, punkt 1.2 Rahvusvaheline Spordikoodeks, alapunkt
1.2.3 Koodeksi eesmärk pole vältida või takistada Võistluse toimumist või Registreerija osalemist,
välja arvatud juhul, kui FIA leiab, et see on vajalik ohutu, ausa või korrektse käitumise tagamiseks
autospordis.

Art 2 Võistlused – üldtingimused, punkt 2.6 Litsents, alapunkt 2.6.1 Üldprintsiibid
2.6.1.c Mitte keegi ei tohi osaleda Võistlustel ilma oma riigi ASN (või oma riigi ASN loal teise riigi
ASN) litsentsita.

Art 3 Võistlused, punkt 3.13 Osavõtuavaldus, mis sisaldab valeinformatsiooni, alapunktid
3.13.1 Iga osavõtuavaldus, mis sisaldab valeinformatsiooni, loetakse kehtetuks.
3.13.2 Sellise osavõtuavalduse esitamist loetakse Spordikoodeksi rikkumiseks ja tasutud
osavõtumaksu võidakse mitte tagastada.

Art 12 Karistused, punkt 12.1 Reeglite rikkumine, alapunktid
12.1.1.c Igasugune pettus või tahtlik tegu, mis riivab Võistluse või autospordi huvisid.
12.1.5.a Ettekirjutus algab:
12.1.5.b Kõikidel juhtudel, kui rikkumist varjatakse või püütakse varjata žürii või FIA ametnike
eest, algab ettekirjutus päevast, mil nad said rikkumisest teada.

Art 12 Karistused, punkt 12.2 Karistused, alapunkt
12.2.3 Ohutust, head mainet või väärat registreerimist puudutavad otsused jõustuvad koheselt
ega kuulu apelleerimisele.
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Üleval toodust lähtuvalt kohaldatakse
FIA Spordikoodeks 2019 Art 12 Karistused,
punkt 12.3 Karistuste skaala, alapunkte:
12.3.1.l Võistluskeeld (litsentsi peatamine teatud ajaks)
12.3.5 Kõikidel FIA Meistrivõistlustel, Karikavõistlustel, Auhinnavõistlustel,
Väljakutsevõistlustel ja Seeriavõistlustel võib žürii määrata ka: Võistluskeeld ühest või
mitmest osa Võistlusest, trahv, punktide tühistamine kogu sarjas.

punkt 12.9 Võistluskeeld, alapunkt
12.9.2 Võistluskeeld toob oma kehtivuse ajal kaasa osavõtuõiguse (ükskõik millises rollis)
kaotamise igal Võistlusel, mis peetakse ASN territooriumil, või igas FIA poolt tunnustatud
riigis, kui Võistluskeeld on rahvusvaheline.

Eesti Drifti Meistrivõistlused reegliraamat 2019,
punkt (3.10) Sõitmise peatamine.
Võistluste juhil on õigus peatada võistlemise või sõitmise õigus maksimaalselt
kaheteistkümneks (12) kuuks. Võistlejalitsentsi peatamise aeg on automaatselt võrduv
sellise peatamisega.

alusel võistlejale nr EE 11 (Kevin Pesur) karistuseks võistluskeeld ja litsentsi väljastamise
peatamine üheks aastaks, alates rikkumise tuvastamise päevast 16.09.2019a kuni 15.09.2020a.
Lisa karistusena määratakse EDL Nõukogu otsusega võistlejale nr EE 11 (Kevin Pesur)
Bülletään nr. 1, punkt 3 Karistused,
punkt 3.2 Karistus võib olla:
punkti 3.2.8 Karistuse määrab Peakohtunik, kinnitab Korraldaja ja karistuse määr sõltub
rikkumise iseloomust ja juhtumi tagajärgedest, katseaeg 3 kuud, mida saab pikendada
üks kord. Katseaeg hakkab kehtima alates esimesest võistlusest, kus võistleja osaleb
oma riigi ASN (või oma riigi ASN loal teise riigi ASN) litsentsiga.

alusel katseaeg 3 kuud, mida saab pikendada üks kord. Katseaeg hakkab kehtima alates
esimesest võistlusest, kus võistleja osaleb oma riigi ASN (või oma riigi ASN loal teise riigi ASN)
litsentsiga.
Antud rikkumisest lähtuvalt, tühistatakse kõik võistlejale nr EE 11 (Kevin Pesur) 2019a hooaja
tulemused. Võistlejale nr EE 11 (Kevin Pesur) jäävad alles etapil saavutatud kohad ja auhinnad,
etapi kaupa.
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