
 

www.100kw.ee 
info@100kw.ee 

 

100kw Cup üldjuhend ja tehnilised tingimused 2020 

1. Üldpõhimõtted 

1.1 100kw Cup’i kõige esmane eesmärk on korraldada võidusõidulaadset üritust, mida ei peaks 

ükski osaleja liigselt suure spordivõistlusena võtma. Tegemist on eelkõige meeldiva 

meeskondliku ajaviitmise vormiga kaasates selleks tehnilisi kehakultuurivahendeid nagu 

näiteks bensiinimootoriga sõiduautod. Selle eesmärgi saavutamise tagamiseks on sarja 

olemuses püüd luua kõigile võimalikult väikeste kuludega võimalikult võrdsed võistlemise 

tingimused. Jah, see on keeruline ülesanne, mille kõige levinum vastuargument on 

„Autosport ongi kallis ja täiesti vabatahtlik – kui ei sobi mängi kabet.“, aga sellest hoolimata 

jääb 100kw Cup mõte ja eesmärk ikka selliseks, nagu nimetatud. Kõikide vaidluste ja 

erimeelsuste tekkimisel on oluline lähtuda just sellest eelnevalt toodud põhimõttest ja 

eriarvamusi lahendav sarja korraldaja lähtub oma otsuste tegemisel just esmaselt sellest; 

1.2 Sarja korraldajal on igal ajahetkel lubatud ohutuse tagamise eesmärgil keelata ükskõik millise 

tehnilise lahenduse kasutamine, anda korraldus täienduste tegemiseks või võtta kasutusele 

muid vajalikke meetmeid; 

1.3 Hooaega läbivat punktiarvestust ei peeta ega üldist kokkuvõtvat paremusjärjestust ei 

selgitata, paremusjärjestus selgitatakse iga võistluse kohta eraldi. 

1.4 Sarja korraldaja on Mannerg MTÜ, Audru ringrada, Papsaare küla, Audru vald 88317, 

info@100kw.ee  

 

2. Sarja ja võistluse kirjeldus 

2.1 100kw Cup võistlused korraldatakse vastavalt käesoleva dokumendi lisas olevale 

kalenderplaanile; 

2.2 Iga toimuva etapi võistlussõidu pikkus on 4 kuni 8 tundi. See tähendab, et sõiduaja täitumisel 

antakse esimesena finiš võistlust juhtivale osalejale ja seejärel kõigile järgnevatele 

osalejatele. Konkreetse võistluse võistlussõidu pikkus määratakse konkreetse võistluse 

Võistluste Üldjuhendiga; 

2.3 Stardijärjekord moodustatakse kvalifikatsioonisõitude parimate ringiaegade aluse selliselt, et 

kiireima ringi sõitnud võistkond stardib esimeselt positsioonilt; 

2.4 Kvalifikatsioonis peab osalema vähemalt üks võistkonna sõitja; 

2.5 Kvalifikatsiooniringi on võimalik võistlussõiduga samal päeval 60 minutit enne võistluse starti 

algaval 15 min pikkusega kvalifikatsioonisessioonil. Võistluspäeval toimuv kvalifikatsioonil 

osalemine sisaldub osavõtutasus,; 

2.6 Osavõtutasu suurus võistlusel määratakse iga võistluse Võistluse Üldjuhendis; 

2.7 Autode tankimine toimub vastavalt iga toimuva võistluse Võistluste Üldjuhendile 

2.8 Võistlevates võistkondades võib olla 1 kuni 8 juhti. Juhtide sõiduaeg ega vahetamise kord ei 

ole kuidagi piiratud ega reglementeeritud, kuid võistlejad peavad tagama selle, et autot 

juhtiv võistkonna liige ei teeks seda üleväsimuse tingimustes; 

2.9 Täpsemad võistluste korraldust puudutavad teemad ja võimalikud muudatused kirjeldatakse 

iga võistluse jaoks koostatavas Võistluste Üldjuhendis; 
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2.10 Iga võistlussõidu esimesele kolmele lisatakse järgmiseks võistluseks, millest 

konkreetne auto osa võtab, täiendavad edukusballastid järgmiselt: 

 1. koht 60kg 

 2. koht 40 kg 

 3. koht 20kg 

2.10.1 Edukusballasti paigaldamiseks peab olema autos ettevalmistatud täiendavate 

lisaraskuste kinnitamise koht vastavalt lisale „Edukusballasti kinnitamise skeem“. 

Paigaldatavad lisaraskused tarnib sarja korraldaja. 

 

3. Sõitja turvavarustus 

3.1 Autoga rajal sõitval sõitjal peab olema igal ajahetkel kasutusel terve ja vigastusteta 

turvavarustus: 

3.1.1 Kiiver – FIA standard Nr 8860, 8859, Snell SA2010 või vastavad uuemad standardid; 

3.1.2 Pikkade käiste ja säärtega võidusõidukombenesioon – FIA standard Nr 8856-2000;  

3.1.3 Tulekindel pikkade käiste ja säärtega aluspesu ning sokid – FIA standard Nr 8856-2000; 

3.1.4 Kiivrisukk – FIA standard Nr 8856-2000; 

3.1.5 Kindad – FIA standard Nr 8856-2000;  

3.1.6 Pahkluud katvad FIA standardiga võidusõidusaapad; 

3.2 Soovitatav on kasutada pea- ja kaelatuge (HANS/FHR). Alates 2021. Aasta hooajast on pea- ja 

kaelatoe kasutamine kohustuslik. 

 

4. Tehnilised tingimused 

4.1 Üldised põhimõtted 

4.1.1 Lubatud on kasutada vabalthingava bensiinimootoriga seeriana toodetud sõiduautosid, 

mille mootori kubatuur on maksimaalselt 2050 cm3 ja mille mootori ametlik tehase poolt 

deklareeritud võimsus  ei ole suurem kui 100 kw. Juhul kui auto mootor on koostatud 

kasutades erinevate võimsustega mootorite osadest, on Korraldajal õigus otsustada 

millisest mootori arvestluslikust võimsusest lähtutakse. Rootormootor ei ole lubatud. 

Mootorikubatuuri arvestamisel lähtutakse mootori tegelikust kubatuurist; 

4.1.2 Igasugused autode modifikatsioonid, täiendused jms, mida ei ole konkreetselt lubatud, 

on keelatud. A-varuosade asemel identsete B-varuosade kasutamine on lubatud; 

4.1.3 Auto peab olema tehniliset korras ja oluliste avarii- ning roostekahjustusteta ja olema 

võistlusel kasutamiseks ohutu. 

 

4.2 Auto minimaalne mass 

4.2.1 Auto minimaalse massi arvutamisel lähtutakse auto originaalsest tootja poolt kinnitatud 

mootori võimsusest ja kubatuurist; 

4.2.2 Minimaalne võistlustel lubatav autode mass arvutatakse järgmiste valemite alusel: 

kuni 1400 cm3 kubatuuriga mootoriga sõiduki mass arvutatakse 475kg +6,8 kg/kW  

1401-1500 cm3 kubatuuriga mootoriga sõiduki mass arvutatakse 500 kg +6,8 kg/kW  

1501-1600 cm3 kubatuuriga mootoriga sõiduki mass arvutatakse 525 kg +6,8 kg/kW; 

1601-1800 cm3 kubatuuriga mootoriga sõiduki mass arvutatakse 550 kg +6,8 kg/kW; 
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1801-2050 cm3 kubatuuriga mootoriga sõiduki mass arvutatakse 575 kg +6,8 kg/kW; 

4.2.3 Eeltoodud massid sisaldavad juhi ja tema varustuse massi; 

4.2.4 Miinimummassi saavutamiseks on lubatud lisada autosse üks või rohkem kinnitatud 

lisaraskust; 

4.2.5 Miinimummassi saavutamiseks lisatav lisaraskus peab olema kinnitatud vähemalt 10 mm 

läbimõõdu ja vähemalt 8.8 tugevusklassi poltidega. Minimaalne poltide arv on 2 tk iga 

lisaraskuse 20 kg kohta. Lisaraskuse iga kinnituspunkt peab olema tugevdatud vähemalt 3 

mm paksuse auto konstruktsiooni külge keevitatud terasplaadiga, mille minimaalne 

pindala on 40 cm2. Lisaraskusi on lubatud kinnitatada ka vastavalt Appendix J Art 253 

tingimustele paigaldatud istmekinnituste külge juhul kui sinna ei ole samaaegselt 

kinnitatud istet. Sellisel juhul tuleb seda teha vähemalt nelja 8 mm läbimõõdu ja 

vähemalt 8.8 tugevusklassi poldiga; 

4.2.6 Auto miinimummassi nõue peab olema täidetud kogu võistluse ajal.  

 

4.3 Rehvid ja veljed 

4.3.1 Lubatud on kasutada käesoleva dokumendi lisas „Rehvid“ toodud rehvimudeleid; 

4.3.2 Maksimaalne lubatud velje läbimõõt on 16“. Kogu ratas (=vaheflants, velg ja rehv) 

peavad mahtuma originaalsesse rattakoopasse selliselt, et ratta tsentrist ülevalpool asuv 

osa on kaetud mõõtes seda vertikaalsuunas; 

4.3.3 Rattaid kinnitavad poldid on lubatud asendada tikkpoltide ja mutritega eeldusel, et 

nende arv ja kinnistuspunktid ning keermestatud osade läbimõõt jäävad muutumata. 

 

4.4 Kere ja salong 

4.4.1 Auto üldine kuju peab säilima algsena; 

4.4.2 Poritiiva sissepoole suunduva serva rattakoopas võib kokku valtsida või ära lõigata; 

4.4.3 Lubatud on eemaldada udutuled nii eest kui tagant. Esimeste udutulede eemaldamisel 

tekkivaid avausi on lubatud kasutada täiendava õhuvõtuavana kas komponentide 

jahutamiseks või mootori tööks vajaliku õhu suunamiseks; 

4.4.4 Iluliistud ja –katted võib eemaldada kattes kinni tekkivad avaused; 

4.4.5 Rattakoobastes asuvad porikaitsed (logarid), erinevad pori-, tolmu- ja veekaitsed ning 

suunajad võib eemaldada; 

4.4.6 Salongist ja mootoriruumist tuleb eemaldada põranda, lae jms polstrid ning vaibad. 

Mujalt kohtadest on nende eemaldamine lubatud. Nende eemaldamisel paljastuvad 

teravad kinnistuskrontsteinid tuleb eemaldada. Akna- ja tulepesurisüsteemid, 

parkimisandurid võib eemaldada; 

4.4.7 Juhi ukse polster tuleb säilitada originaalsena või asendada see min 1 mm paksuse 

alumiiniumplekist või süsinikkomposiitmaterjalist kattega; 

4.4.8 Turvapadjad tuleb eemaldada; 

4.4.9 Lisanäidikute paigaldamine on lubatud; 

4.4.10 Salongi ventileerimise eesmärgil on lubatud paigadada katusele õhutvõtuskoop, mis 

peab mahtuma 10x30x30cm (kõrgus x laius x pikkus) risttahuka sisse. Skoobist õhu 

juhtimiseks salongi on lubatud teha vastav avaus auto katusesse; 
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4.4.11 Konditsioneeri võib eemaldada; 

4.4.12 Rool (rooliratas) ja rooli roolivarda külge kinnitamise adapter on vabad; 

4.4.13 Roolilukk tuleb eemaldada; 

4.4.14 Tagumise akna klaasipuhasti koos mehhanismi ja mootoriga võib eemaldada; 

4.4.15 Kütusepaagil peab olema töökorras tuulutustoru ja kütuse paagist väljavoolamist takistav 

tagasivooluklapp; 

4.4.16 Külje- ja tagaklaasid võib asendada murdumisel mittepuruneva läbipaistva 

polükarbonaadiga. Igasugune klaaside toonimine on keelatud. 

4.4.17 Lisapiduritule paigaldamine auto salongi on kohustulik. Asukoht tuleb valida nii, et 

pidurituli oleks nähtaval auto tagaosast mõõdetuna 10m kauguselt  ja 1m kõrguselt 

vaadelduna. 

 

4.5 Mootor ja jõuülekanne 

4.5.1 Lubatud on kasutada sama tootja poolt samale mudelile toodetud vabalthingavaid 

bensiinimootoreid. Rootormootor ei ole lubatud. Mootori vahetuse korral kohustub 

osaleja esitama ja tõendama mootori algsed tehnilised parameetrid ning tähistused; 

4.5.2 Sisselase ja kütusepihustid vabad; 

4.5.3 Mootori juhtprogramm ja juhtaju on vabad; 

4.5.4 Väljalase vaba, kuid kasutatav väljalase peab tagama, et müratase ei ületaks 100dB 

mõõtes müra vastavalt FIA meetodile mootoripööretel 6000 rpm; 

4.5.5 Karterisse on lubatud lisada õli loksumist vähendavaid vaheseinu; 

4.5.6 Lubatud on kasutada sama mudeli erinevaid käigukaste; 

4.5.7 Diferentsiaal vaba; 

4.5.8 Mootori jahutusradiaator on vaba. [muudetud 30.6.2020] 

 

4.6 Sillad 

4.6.1 Vedrud ja amortisaatorid vabad; 

4.6.2 Silla liigendites ja ühendustes kasutavad puksid vabad; 

4.6.3 Lubatud on kasutada detaile, mille eesmärgks on võimaldada reguleerida 

sillageomeetriat ringrajasõiduks sobivamaks. [muudetud 30.6.2020] 

 

 

4.7 Pidurid 

4.7.1 Peasilinder peab olema originaalsed. Lubatud on paigaldada täiendavaid vedrud 

pidurisilindritesse; 

4.7.2 Pidurivõimendi on lubatud lahti ühendada või eemaldada; 

4.7.3 Pidurikettad ja –torustik ja nende paigutus on vabad; 

4.7.4 Pidurite jahutuseks on lubatud paigaldada õhku juhtiv toru või voolik. Pidurite 

jahutusvooliku paigalduse tulemusena ei tohi teha muudatusi auto keredetailidele. 

Põrkerauas asuvaid tulede avausi on lubatud kasutada õhu juhtimiseks pidurite 
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jahutusvoolikusse. Originaalsete avauste puudumisel on lubatud teha iga ratta kohta 

ümar avaus läbimõõduga 10 cm või muu kujuga avaus, mille pindala on sama suur;  

4.7.5 Piduriketta kaitseplekid võib eemaldada või neid painutada; 

4.7.6 Pidurite blokeerumisvastase süsteemi võib eemaldada; 

4.7.7 Piduriklotsid vabad; 

4.7.8 Pidurisadulad (supportid) võib asendada sõiduautol kasutamiseks toodetud 

mitteoriginaalsete osadega tingimusel, et nad ei ole originaalsetest väiksema 

pidurdusjõuga. 

 

 

4.8 Auto turvavarustus 

4.8.1 Autosse peab olema paigaldatud ohutuspuur. Käesolevas dokumendis täpsustamata 

küsimustes tuleb lähtuda FIA Appendix J 253 toodud tingimustest; 

4.8.1.1 Baassõrestik 

Baassõrestik võib ainult olla ehitatud järgmiste disainid järgi: * 1 peakaar + 1 esikaar + 2 

pikiühenduslüli + 2 tagatuge + 6 kinnitusalust (joonis 253-1) * 2 külgkaart + 2 

ristühenduslüli + 2 tagatuge + 6 kinnitusalust (joonis 253-2) * 1 peakaar + 2 poolkülgkaart 

+ 1 ristühenduslüli + 2 tagatuge + 6 kinnitusalust (joonis 253-3) Peakaare püstosad 

peavad järgima võimalikult täpselt kere sisemist kontuuri ja neile võib teha ainult ühe 

painde tema alumises osas. Esikaare või külgkaare esipost peab järgima aknaposte ja 

talle võib teha ainult ühe painde tema alumises osas. Ohutuspuuri lülide ühendused 

peavad olema katuse tasapinnas (ühendused pikikaar- põiklülid, pikilülid - esi- ja 

põhikaar, poolkülgkaar – põhikaar). Igal juhtumil, katusetasapinnas ei või olla üle 4 

lahtivõetavat ühendust. Tagatoed peavad olema kinnitatud katusetasandi ja peakaare 

ülemiste-välimiste kaarte lähedale mõlemale poolele, võimalikult eemaldatavatena. Nad 

peavad moodustama 30-kraadise nurga vertikaaliga, peavad olema suunatud tahapoole 

ning peavad olema võimalikult sirged ja lähedal kere sisemistele küljepaneelidele.  

 

 
 

4.8.1.2 Diagonaallülid 

Soovitatav on paigaldada diagonaallülid vastavalt joonisele 253-7, kui lubatud on ka 

lahendus vastavalt joonisele 253-5. Lülid peavad olema sirged. Diagonaali ülemine ots 

peab kinnituma peakaare külge mitte kaugemal, kui 100mm tema ühinemiskohast 

tagatoega. Diagonaali alumine ots peab kinnituma peakaare külge mitte kaugemal, kui 

100mm tema ühinemiskohast kinnitusalusest. 
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Joonis 253-5    Joonis 253-7 

4.8.1.3 Ustetugevdus  

Juhipoolsesse külge tuleb paigaldada tugevdustorud vastavalt joonisele 253-9. Nad 

võivad olla eemaldatavad. Külgtorud tuleb paigaldada nii kõrgele kui võimalik, kuid 

kinnituskohtadelt madalamale kui pool ukseava kõrgusest mõõdetuna tema alaservast 

Kui need ülemised kinnituskohad asetsevad eespool või tagapool seda ukseava, siis 

kõrgusepiirangud kehtivad ka vastavale toe ja ukseava lõikepunktile. Juhul kui 

uksetugevdused on “X” kujulised (joonis 253-9), siis on soovitatav kinnitada need 

pikilülile ning vähemalt üks “X” torudest peaks olema katkestuseta. Ustetugevduste 

kinnitamine aknapostide tugevduste külge on lubatud. (joonis 253-15) 

 

      
 

4.8.1.4 Katusetugevdus 

Ohutussõrestiku ülemine osa peab vastama ühele nendest joonistest: 253-12, 253-13, 

253-14. Tugevdused võivad järgida katuse kaardumist. Joonise 253-12 puhul võib 

paigaldada ainult ühe diagonaallüli, kuid selle esiots peab kinnituma külgkaarega esikaare 

ja külgkaare liitumise kohas juhipoolses nurgas. Tugevduste otsad peavad olema vähem 

kui 100mm kaugusel peakaare ja lülide kinnituskohast (ei kehti V-kujuliste tugevduse 

puhul nagu joonistel 253-13 ja 253-14). 

 

 
4.8.1.5 Tagatoe diagonaalid 
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Vähemalt üks tagatoe diagonaal vastavalt joonisele 253-21 on kohustuslik. Need peab 

asendama joonisel 253-22 tooduga, kui katusetugevdus vastab joonisele 253-14; 

 

    
 

4.8.1.6 Paindekohtade ja ühenduste tugevdused 

Vähemalt 2 kinnituslüliga (vastavalt FIA Appendix J artiklile 253- 8.2.14) peavad olema 

tugevdatud järgnevad ühenduskohad: - peakaare diagonaallülid - - uksetugevdused 

(joonise 253-9 paigutuse puhul) - uksetugevdused ja aknapostide tugevdused (joonis 

253-15) tugevdatud kahe tugevduslüliga vastavalt artiklile 253-8.2.14 Kui 

uksetugevdused ja aknapostide tugevdused ei asetse samal tasandil, siis võivad 

tugevdused olla valmistatud metall-lehtedest, tingimusel, vastavad artiklis 253-8.2.14 

kirjeldatud mõõtmetele; 

4.8.1.7 Aknapostide tugevdused 

Aknapostide tugevdused peavad olema paigaldatud mõlemale poole vastavalt joonisele 

253-15 juhul kui mõõde „A“ on suurem kui 200mm. Need tugevdused võivad olla 

painutatud, kui nad on külgvaates sirgjoonelised ja paindenurk on kuni 20 kraadi. 

Tugevduse ülemine ots peab olema vahem kui 100mm kaugusel esikaare(külje-) ja 

pikiühenduslüli (ristühendus-) kinnituskohast (vaata joonist 253-52). Selle alumine ots 

peab olema vahem kui 100mm kaugusel (esi-) kinnitusalusest (külje-) esikaarest. 

 

 
4.8.1.8 Täiendavad lülid ja tugevdused 

Täiendavaid lülisid ja tugevdusi võib lisada vastavalt FIA Appendix J 253 toodud juhistele 

ja tingimustele. Ohutuspuuri sidumine amordikannude ja sillakinnistupunktidega on 

lubatud; 

4.8.1.9 Eemaldatavad elemendid  

Kui eemaldatavad elemendid peaksid olema kasutuses ohutuspuuri ehitamisel, siis 

demonteeritavad liigesed peavad vastama FIA poolt heaks kiidetud tüübile (joonised 253-

37 kuni 253-47). Kruvide ja poltide kvaliteet peab olema vähemalt 8.8 (ISO standard). 

Eemaldatavaid ühendusi (joonistel 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 ja 253-47) ei tohi 
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kasutada peakaare, esikaare või külgkaare osadena, kuna nad võivad toimida šarniiridena 

ja põhjustada struktuuri deformatsioone. Neid võib kasutada üksnes torude ja 

tugevduste ühendamiseks kaarte külge. 

4.8.1.10 Ohutusspuuri ühendamine autokerega 

Minimaalsed ühendused on järgmised: 

• 1 iga esikaare samba jaoks  

• 1 iga külgkaare või poolkülgkaare samba jaoks  

• 1 iga peakaare samba jaoks • 1 iga tagatoe jaoks Tagamaks efektiivset paigaldamist 

kere külge, võib originaalse sisepolsterduse ohutuspuuri ja tema ühenduste ümber 

muuta lõikamise või kujundamise teel. 

Pea-, esi-, külg- ja poolkülgkaare kinnituskohad: Igas kinnituskohas peab olema vähemalt 

3mm paksune tugevdusplaat. Iga kinnitusjalg peab olema kinnitatud kere külge 

keevitatud vähemalt 3mm-paksuse ja vähemalt 120 cm2 pindalaga metallist 

tugevdusplaadi külge; 

Lubatud on kõik muud FIA Appendix J 253 p 8.3.2.6 kirjeldatud ohutuspuuri kerega 

ühendamise lahendused. 

4.8.1.11 Materjal 

Ainult ringikujulise läbilõikega torud on lubatud. Toru ovaalsus ei tohi olla väiksem kui 

suhtega 0,9 (minimaalne/maksimaalne läbimõõt) toru mis iganes osas; 

Kasutatavate torude spetsifikatsioon: 

 
 

4.8.1.12 Keevitusjuhised 

Kõik keevitused peavad olema täiskeevitused ümber kogu toru (lõikekoha). Kõik 

keevitused tuleb teha kõrgeima võimaliku kvaliteediga, täieliku läbikeevitamisega ja 

eelistatavalt gaasikeskkonnas. Ehkki väliselt soliidne keevitusõmblus ei pruugi tingimata 

tähendada head kvaliteeti, ei tähenda väliselt vilets õmblus kunagi kvaliteeti. 

Kuumtöödeldud terastraati kasutades peab arvestama eritingimustega (spetsiaalsed 

elektroodid, keevitus heeliumikeskkonnas). 

4.8.1.13 Polsterdus 

Kohtadesse, kus sõitjate keha võib kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb paigaldada 

mittepõlev polster. Kohtades, kus sõitjate kaitsekiivrid võivad kokku puutuda 

ohutuspuuriga, tuleb paigaldada polsterdus vastavalt FIA standardile 8857-2001, tüüp A. 

 

4.8.2 Iste  
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4.8.2.1 Istmekronsteinide kinnituspunktid peavad vastama FIA Appendix J 253 nõuetele või 

olema kas: 

- algsed nagu originaalautol; 

- asuma kahel ristitalal, mille otsad kinnituvad kesktunnelile ja/või küljekarbile. 

Ristitalade minimaalne läbimõõt nelikanttoru puhul on 35 x 35 x 2,5 mm; 

- vastavalt joonisele 253-65B - Istmekronsteinid peavad olema auto kere külge 

kinnitatud vähemalt 4-s punktis iga istme kohta, kasutades vähemalt 8 mm polte või 

keevisühendust poltühenduse asemel. 

 
4.8.2.2 Iste peab olema kronsteinide külge kinnitatud vähemalt neljas punktis (2 ees ja 2 taga), 

vähemalt 8 mm poltidega ja läbi tugevdusplaatide, mis on istme lahutamatuks osaks. Iga 

ühenduskoht peab olema võimeline vastu võtma ükskõik, mis suunast tulevat 15 000 N 

koormust. Kronsteinide ja tugevdusplaatide materjali minimaalpaksuseks on 3 mm terase 

ja 5 mm kergmaterjalide kasutamisel. Iga kronsteini pikimõõde peab olema vähemalt 6 

cm. Lubatud on kasutada Sparco istmesiine (tootekood 0049302); 

4.8.2.3 Kõik kasutatavad istmed peavad olema homologeeritud FIA (FIA standard 8855/1999 või 

8862/2009) ja mitte modifitseeritud. FIA standardi 8855/1999 kohaseid istmeid võib 

kasutada 5 aasta jooksul peale nende valmistusaega, mis esitatakse kohustuslikult 

markeertahvlikesel. Tehniline komisjon võib lubada lisakasutusaega sõltuvalt konkreetse 

istme füüsilisest seisukorrast. FIA standardile 8862/2009 vastavaid istmeid võib kasutada 

10 aastat pärast nende valmistusaega. 

 

4.8.3 Turvavööd 

4.8.3.1 Vähemalt 5-punkti kinnitusega turvavööde kasutamine on kohustuslik. Turvavööd 

peavad olema kehtiva FIA homologeeringuga; 

4.8.3.2 Ohutusrihmad tuleb kinnitada seeriaautole spetsiaalsete kinnituspunktidega. 

Ohutusrihmasid ei tohi kinnitada istmete või istmekinnituste külge. – Soovitatavad 

geomeetrilised kinnituskohad on näidatud joonisel 253-61. 
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– Õlavööd peavad olema paigaldatud selliselt, et nad ei moodustaks horisontaaliga 

suuremat nurka kui 10°, mõõdetuna seljatoe ülaosast (erandkorras kuni 45º).  

– Maksimaalne õlavööde nurk auto pikitelje suhtes ei tohi olla suurem, kui 20°  

– Võimaluse korral tuleb kasutada originaalseid autol olevaid kinnituspunkte.  

– Nurk horisontaali suhtes ei tohi olla suurem. Sellisel juhul võib õlavööd kinnitada 

originaalsete tagaistme rihmaaukude külge.  

–– Puusavööd ja hargnevad rihmad peavad läbima istet, et tagada sõitja vaagnavöö 

parem kokkupuutumine istmega. Puusavööd peavad tihedalt ümbritsema painet reite 

ülaosa ja vaagnavöö vahel. Mingil juhul ei või puusavöö ümbritseda sõitja kõhtu. Tuleb 

jälgida, et rihmad ei hõõrduks vastu teravaid servi.  

– Juhul, kui õlavöö algsete rihmakinnituskohtade kasutamine on võimatu või 

raskendatud, tuleb kasutada uusi kohti, mis peavad paiknema võimalikult lähedal auto 

tagateljele. Kui ka selline kinnitus on võimatu, tuleb õlavööd kinnitada järgmiselt:  

a) spetsiaalse põiktoru külge, mis on kinnitatud ohutuspuurile  

b) ainult toetuma põiktorule ja olema kinnitatud tagarihmade algse ülemise 

kinnituspunkti külge c) kinnitatud otseselt ohutuspuurile  

d) kinnitatud või toetuma põikisuunalisele tugevdustorule, mis on keevitatud 

ohutuspuuri tagatugede vahele (joonis 253-66). 

 
4.8.4 Peavoolulüliti ja aku 

4.8.4.1 Peavoolulüliti peab katkestama kõik vooluahelad, aku, generaatori, tuled, süüte, 

helisignaali ja seiskama mootori. Kasutatav lüliti peab olema sädemekindel ja käivitatav 

nii seestpoolt kui ka väljastpoolt. Välispidine lüliti peab asuma tuuleklaasi alaosa lähedal 

ja tähistatud punase välgunoolega sinisel valge äärisega kolmnurgal, mille külg on 

vähemalt 12 cm; 

4.8.4.2 Aku peab olema salongist lekkekindlalt isoleeritud. Aku plussklemm peab olema 

isoleeritud selliselt, et välistatud on lühiste tekkimine; 
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4.8.5 Pukseerimissilmus 

Kõik võistlusautod peavad olema ees ja taga varustatud pukseerimissilmustega, mis 

peavad olema piisavalt tugevad, et võimaldada ka raskelt liikuva auto pukseerimist. 

Silmused peavad olema värvitud kollaseks, punaseks või oranzhiks ja tähistatud silmuse 

asukohta kergelt leida võimaldava tähistusega. Pukseerimissilmused ei tohi ulatuda 

väljapoole auto perimeetrit pealtvaates. 

4.8.6 Aknavõrk 

Kohustuslik on kasutada ohutuspuuri külge kinnitatud peakaitsevõrku järgmiste 

näitajatega: - võrgulintide laius min 19 mm - võrgusilmade mõõt 25x25 mm kuni 60x60 

mm - katteulatus roolipoolsele aknale kuni rooli keskpunktini. 

 

4.8.7 Luukide lisakinnitused 

Vähemalt kaks väljastpoolt avatavat lisasulgurit on kohustuslikud nii kapoti kui pakiruumi 

kaane kinnitamiseks. Algsed kinnitused tuleb eemaldada. 

4.8.8 Tulekustuti 

Autosse peab olema paigaldatud kehtiva kontrollkleebisega minimaalselt 2kg 

kustutusainega pulberkustuti. Kustuti peab olema kinnitatud auto kere või kontruktsiooni 

külje minimaalselt nelja 8 mm 8.8 tugevusklassi poldi ja kahe kiirkinnitusega vitsa abil. 

Kustuti peab olema paigaldatud selliselt, et on tagatud tema paigalpüsimine avarii korral 

kuid kiire kättesaadavus vajaduse tekkimisel. 

 

5. Aerodünaamilised elemendid 

Difuusor, esi- ja tagaspoiler ning auto põhi kui areodünaamilised elemendid on vabad, kuid 

ühe külje mõlema rehvi tühjakslaskmisel ei tohi ükski aerodünaamiline element puutuda 

vastu maad. 

 

Lisad: 

Lisa Võistluste kalender 

Lisa Rehvid 

Lisa Edukusballasti kinnitamise skeem 
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Lisa Võistluste kalender 2020 

Toimumise aeg koht Võistluse pikkus 

03.05.20 auto24ring 2h 

05.07.20 auto24ring 4h 

27.09.20 auto24ring 8h 

 

Lisanduvad kuupäevad teisipäevaõhtuste rajaõhtute ajal toimuvate 1h pikkuste sõitude kohta iga kuu 

teisel teisipäeval stardiga kell 1900 perioodil mai-oktoober. 
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Lisa: Rehvid 

Lubatud on alljärgnevad tänavasõiduks toodetud rehvid maksimaalse laiusmõõduga 205: 

- Kumho Ecsta MX KU; 

- Barum Brillantis 2; 

- Barum Bravuris 3HM 

- Sailun Atrezzo Elite; 

- GT-Radial Champiro UHP1; 

- GALLOPRO YH18 JINYU 

- Kumho ECSTA HS51 

- Kumho ECSTA SPT KU31 

- KUMHO ECSTA XS KU36 

- Federal Formoza AZ01 

- Nankang Ultra Sport NS-2 

- Nexen N blue HD Plus 

- Nankang Toursport XR611 

- Viking ProTech II 

- Falken ZIEX ZE914 ECORUN 
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Lisa: Edukusballasti lisaraskuse kinnitamise skeem. 

 

Edukusballast peab olema kinnitatud kõrvalistuja istme koha ette salongi põrandale vähemalt 10 mm 

läbimõõdu ja vähemalt 8.8 tugevusklassi poltidega, millest vähemalt ühel peab olema min 1mm 

läbimõõduga ava plommi paigaldamiseks. Poltide pikkus jaedukusballastide kinnitamise asukoht 

peavad olema sellised, et autosse oleks võimalik kinnitada 3 alltoodud joonisel kirjeldatud lisaraskust. 

Lisaraskusi võib kinnitada üksteise peale või üksteise kõrvale. Minimaalne poltide arv on 2 tk iga 

lisaraskuse 20 kg kohta. Edukusballasti iga kinnituspunkt peab olema tugevdatud vähemalt 3 mm 

paksuse terasplaadiga, mille minimaalne pindala on 40 cm2. Tugevdusplaat peab olema põranda 

külge keevitatud. 

Lisaraskuse joonis: 

 

20kg massiga lisaraskuse plaadi paksus 20 mm. 


