
Kevad koosoleku asemel  2021 

Tere mehed, 16.02 hakkasin reegleid üles panema ja tänaseks on läinud üle kuu aja, et kõik 

saaks korda. Reeglid on nüüd üleval ja vaatamiseks http://www.driftime.ee/reeglid/ 

 

 EAL- lubas reeglid tõlkida millalgi Eesti keelseks. See protsess võtab aega. Kui kellelgi on inglise 

keelega mure, siis võib alati pöörduda meie poole. tehniline@driftime.ee 

TÄHTIS!!! Kui hakkate uut puuri tegema ja plaanis teha see ”Nascar” stiilis, siis palun kindlasti 

võtke otse yhendust minuga sallu@driftime.ee seal on suur segadus ühte tüüpi puuri toruga.  

 

 Avatud on ka regamine, regamise jaoks peaks olema tehtud Litsents.  

http://www.driftime.ee/wp-content/plugins/formcraft/form.php?id=1&preview=true 

 

 Litsensiga on see aasta lood nii, et Street klass sõidab rahvaspordi litsentisga, mille hind on 70.- 

hooaeg ja ühekordselt etapi kauppa 25.- 

 

 Selle aasta uuendusena Semipro ja Pro klassile on see, et on võimalik 1 kordset rahvusliku 

litsentsi osta 55.- eest. kogu hooaja rahvuslik litsents on 120.- hõlmab Eesti/Läti/Leedu/Soome ja 

tõenäoliselt saame ka valgevene etapil ära käia. Litsentsi tehes, ei saa kohe kaarti. Kui on minek 

soome või Valgevenesse tuleb Eali-i teada anda, et soovid paberkandjal litsentsi ja siis saab EALi 

kontorisse järgi minna sellele.  Juhul Kui on minek Poolast edasi või skandinaaviasse sõitma tuleb 

teha Rahvusvaheline litsents, mis maksab 280.- ja on plastikust.  

 

 Semipro ja PRO autodel peavad olema tehnised kaardid.  

 

 semipro  tehnilise kaardi kohta on täpsemalt kirjutatud semipro reegliraamatus.  

 

 Auto tehnilise kaardi saab taolteda http://autosport.ee/voistlusauto-tehniline-kaart 

 

 EAL tehnikakolleegiumi liikmed kelle poole pöörduda tehnilise kaardi saamiseks : 

https://www.autosport.ee/tehnikakolleegium 

  

 Osavõtutasu on kõikidele klassidele 85.- Eestis ja Lätis. 

 

  Sarjatasu jääb veel sellel aastal 100.- Semipro ja Pro klassidele 

 

 Sarjatasu kaob ära, siis kui EAL-i klubimajandus hakkab tööle, ei oska veel täpselt öelda, millal. 

 

 Meistrite poolt edukalt väljateenitud Hooaja 2020 autasustamine toimub kas Esimesel korralikul 

etapil või siis teeme mõnusa istumise, selle otsuse võtame vastu Aprilli lõpus.  

 

Tehniliste küsimuste korral palun saata e-mail tehniline@driftime.ee 

Muude küsimuste kohta info@driftime.ee 
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