Mootorrataste ringrajasõiduvõistluste korraldamise tingimused Eestis
Antud juhend sätestab Eesti Meistri- ja Karikavõistluste ning teiste avatud
osalemisega mootorrataste ringrajasõiduvõistluste korraldamise tingimused
Eestis. Erandid on lubatud EMF Ringrajakomisjoni (RRK) otsusel ja loal.
Üldjuhul loetakse antud võistlused avalikeks üritusteks ning nende läbiviimisel
tuleb lähtuda vastavatest määrustest ja juhenditest ning spordireeglitest.
Juhendi teemad:
•

Võistluse korraldaja

•

Võistluse korraldamist puudutavad dokumendid. Kooskõlastused.

•

Võistluse läbiviimiseks vajalik meeskond.

1.Võistluse korraldaja.
Võistluse korraldajaks (edaspidi Korraldaja) võib olla Eesti või välisriigi füüsiline
või juriidiline isik, soovitavalt EMFi liikmesklubi. Kui Korraldaja ei ole EMFi
liikmesklubi, siis peab ta saama EMF RRK heakskiidu võistluse korraldamiseks.
Välisriigi füüsilise või juriidilise isiku tegevus ei tohi olla vastuolus antud riigi
mootorrattaspordi keskorganisatsiooniga. Vajadusel võib EMF nõuda vastavat
kirjalikku kinnitust selle riigi mootorrattaspordi keskorganisatsioonilt.
Korraldajaks olev välisriigi füüsiline või juriidiline isik peab nimetama Eesti
seaduste mõistes teovõimelise isiku , kes on kontaktisikuks ja vastutajaks avaliku
ürituse läbiviimisel vastavalt kehtivale seadusandlusele.
2. Võistluse korraldamist puudutavad dokumendid. Kooskõlastused.
Võistluse korraldamist reguleerivad eelkõige EV Spordiseadus, kohaliku
omavalitsuse poolt kehtestatud avaliku ürituse läbiviimise kord ning EMFi
võistlusmäärused.
Võistluse korraldaja peab koostama ja kooskõlastama järgnevad dokumendid:
2.1. Korraldaja peab esitama EMF RRK-le vähemalt 30 päeva enne võistluste
algust (võistluspaigas toimuv võistlejate dokumentide kontrolli algus) võisluste
Juhendi. Vajab kokkuleppimist nii Komisjonile kinnitamiseks kui avaldamise
tähtaeg.
Juhendis tuleb näidata :
•

Võistluse nimi ja staatus (seotus seeriavõistlustega).

•

Korraldaja ja tema esindaja(te) andmed.

•

Juhtivad ametnikud. Nende loetelu on näidatud antud juhendi 3. osas.

•

Registreerimise kord, osavõtutasude suurus ja maksmise kord.

•

Kehtivad võistlusmäärused. Kui Võistlusel ei järgita üldiseid kinnitatud
reegleid, siis tuleb Juhendis antud erinevused täpselt kirjeldada. Kui
erinevate seeriavõistluste reeglites on samas küsimuses vasturääkivusi,
tuleb määrata, milliste reeglite järgi võistledakse.

•

Võistlejad, võistlusklassid ja distantsid.

•

Võistlustulemuste määramise põhimõtted.

•

Protestimise kord.

•

Ajakava.

•

Võistlust puudutava uue informatsiooni jagamise kord.

EMF RRK vaatab Juhendi projekti läbi ning esitab puuduste korral vastavad
märkused Korraldajale kõrvaldamiseks. Kui Juhend on saanud RRK heakskiidu,
antakse sellele EMF sekretariaadist registreerimisnumber, mille järel võib
Juhendi avaldada ja avada osalejate registreerimise.
Samuti peab Korraldaja esitama EMF RRK-le kirjelduse võistlusega
kaasnevatest muudest sündmustest, eelkõige pealtvaatajatele suunatud
meelelahutustegevustest. Meelelahutustegevuste eest vastutaja kontaktandmed
tuleb anda võistluste juhile ja turvajuhile ning ta peab olema kättesaadav kogu
võistluse toimumise ajal. Üldise turvalisuse kaalutlustel on võistluste juhil ja
võistluse turvajuhil õigus nõuda meelelahutusürituste kava muutmist või
peatamist.
2.2. Vastavalt Spordiseadusele tuleb Korraldajal esitada Kohalikule
Omavalitsusele spordiürituse korraldamise loa taotlus:
§ 20. Spordiürituse korraldamise loa taotlemine
Spordiürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) esitab vähemalt üks kuu enne
spordiürituse korraldamise päeva spordiürituse korraldamise asukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele spordiürituse korraldamise loa (edaspidi luba)
saamiseks kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
1) spordiürituse nimetus, selle toimumise aeg ja koht;
2) korraldaja nimi, elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood;
3) eeldatav pealtvaatajate arv;
4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
5) andmed turvaettevõtja kohta ja turvaseaduse § 9 lõike 2 punktis 4
sätestatud asjaolud või korraldajapoolsete korrapidajate arv ja nende
tööülesannete kirjeldus;
6) andmed piletimüügi korraldamise kohta;
7) kui võistluspaigas kavandatakse alkohoolse joogi jaemüüki, siis
andmed selle korralduse kohta;
8) andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
9) korraldaja hinnang võistluse ajal esineda võivate turvariskide kohta.
Sõltuvalt Võistluse läbiviimise kohast, võib KOVil olla ka teistsuguseid nõudeid,

mida tuleb täita juba taotlust esitades. Näiteks Audru valla avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise kord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/426092014016?leiaKehtiv
2.3. Võistluse turvaplaan, mis peab vastama „auto24ringi ohutus- ja
turvastandardile“ (edaspidi RROTS). Antud Ohutus- ja turvastandardeid on
soovituslik kasutada ka siis, kui võistlus toimub mõnel teisel ringrajal, kus ei ole
sarnast dokumentatsiooni olemas.
2.4. Lennuluba mehitamata õhusõidukite (näiteks kaameratega droonid)
kasutamiseks lennuinfo piirkonnas.
3. Võistluse läbiviimiseks vajalik meeskond.
Ametnike tegevuse kirjeldus lisatakse Ringrajasõidu võistlusmäärustesse.
3.1. Võistluste juht (CoC- Clerk of Course). Peab omama EMFi poolt
heakskiidetud rahvuslikku või FIMi võistluste juhi litsentsi. Vajadusel määratakse
ka võistluste juhi abi.
3.2. Lipukohtunike juht. Peab omama EMFi poolt heakskiidetud rahvuslikku või
FIMi litsentsi.
Põhjendatud juhtudel võib EMF RRK lubada võistluste juhil tegutseda ka otse
lipukohtunike juhina.
3.3. Tehnilise kontrolli juht (Chief Scrutineer). Peab omama EMFi poolt
heakskiidetud rahvuslikku või FIMi litsentsi tehnilise kontrolörina.
3.4. Zürii (Stewards Panel). Soovituslik on kasutada züriid võistluste juhi ja
kohtunike töö sõltumatuks hindamiseks, võistlustingimuste (rada, ilmastik, üldine
turvalisus) sobivuse hindamiseks ning karistuste ja protestidega tegelemiseks.
Vähemalt žürii juht peab omama EMFi poolt heakskiidetud vastavat rahvuslikku
või FIMi litsentsi. Teistel liikmetel on litsentsi omamine soovituslik.
Žürii puudumisel võib EMF RRK lubada nende ülesannete täitmist ka võistluste
juhi poolt. Sel juhul peab olema Võistluse juhendis kirjeldatud karistuste
määramise ja protestide lahendamisega seotud kord.
3.5. Võistluste sekretär.
3.6. Ajamõõtja.
3.7. Päästemeeskonna juht (vastavalt RROTSile).
3.8. Meditsiinimeeskonna juht (vastavalt RROTSile).
3.9. Lipu- ja rajakohtunikud. Lipukohtunikud peavad omama vähemalt algtaseme
kohtuniku litsentsi ja olema piisavalt ettevalmistatud võistlusreeglite ning esmaste
päästetegevuste tundmises. Igas KP-s peab olema võimalusel vähemalt 2
lipukohtunikku.
3.10. Päästemeeskond, meditsiinimeeskond ja rajakoristus/
evakueerimisvõimekus vastavalt RROTSile ja antud Võistluse kinnitatud
turvaplaanile.
3.11. Turvajuht. Vastavalt Spordiseadusele ja KOVi määrustele.
3.12. Boksiala ohutust ja parkimist korraldav isik.
Võistluste Juhendis peavad kindlasti olema näidatud järgmised ametnikud
(soovitavalt koos kontaktandmetega): võistluste juht, lipukohtunike juht, tehnilise
kontrolli juht, žürii, sekretär, päästemeeskonna juht, meditsiinimeeskonna juht.

