
                                            

                                                   
 

 
 

CityKardi Karikavõistlused CityKart Cup 2020 

Pärnumaa meistrivõistlused hobikardis 2020 aastal 

 

Üldjuhend 

 

1. Korraldaja 

1.1 Käesolevas juhendis kirjeldatud CityKart Cup (CKC) võistlussarja korraldab CityKart OÜ.  

Korraldajad rekvisiidid on: 

CityKart OÜ 

Reg number 14597332 
Tegustemise aadress: Lai tn 7, Pärnu 80010; 
Tel +372 52 33 989 
E-post kontakt@citykart.ee 
Veeb www.citykart.ee 
 

MTÜ Pärnumaa Spordiliit 

Tel: +372 53494331 
E-post: info@psl.ee 
Veeb: www.psl.ee 
 

2. Võistluskalender 

2.1 Kõik võistluse etapid toimuvad CityKart Pärnu kardikeskuses Lait nt 7, Pärnu. 

2.2 Võistluskalender: 

Etapp Kuupäev 
1. 15.02.2020 
2. 15.03.2020 
3. 19.04.2020 
4. 17.05.2020 
5. 21.06.2020 
6. 19.07.2020 
7. 16.08.2020 
8. 20.09.2020 
9. 18.10.2020 
10. 15.11.2020 
11. 20.12.2020 
 



                                            

                                                   
 

 
 

3. Võistlusmasinad 

3.1. Kasutatakse CityKardi kardikeskuses kasutusel olevaid Sodi RT8 hobikarte. CityKart annab endast 
parima, et kardid oleks võrdsed ja neil ei oleks tehnilisi rikkeid, kuid arusaadavalt ei ole selle täielik 
tagamine võimalik. Kardid antakse sõitjatele juhuvaliku teel rajapersonali poolt ning need otsused ei 
ole läbiräägitavad. Sõitude ajal võib ette tulla tehnilisi probleeme, kuid kõik pooled mõistavad, et 
tegemist on tehnikaspordiga, mistõttu on selliste asjade juhtumine tõenäoline ning sellest tulenevalt 
ei ole ühelgi osalejal õigust nõuda saamata jäänud sõidu hüvitamist ega saavutamata jäänud tiitlite 
omistamist. 

3.2 Kardid antakse osalejatele juhuvaliku teel. Osalejal ei ole õigust nõuda kardi vahetamist (välja 
arvatud kardi tehnilise rikke korral) või konkreetse kardi tema kasutusse andmist. 

 

4. Osavõtjad 

4.1 CKC on avatud kõikidele osalejatele sõltumata päritolust, vanusest, soost jne. 

 

5. Osavõtutasu ja registreerumine 

5.1. Osavõtutasu ühel võistlusel osalemiseks on €39/osaleja.  

5.2 Registreerumiseks tuleb täita veebilehel www.citykart.ee konkreetse kuupäevaga võistluse, 
millele registreeruda soovitakse, registreerumisvorm ja tasuda osavõtutasu. Registreerumine on 
kinitatud pärast osavõtutasu laekumist korraldajale; 

5.3 Igal võistlusel saab osaleda kuni 20 osalejat. Registreerumine on võimalik kuni nimetatud 
osalejate arvu täitumiseni. Korraldaja võib lubada konkreetse võistluse starti oma otsusega suurema 
hulga osalejaid; 

5.4 Osavõtutasu võistlusel mitteosalmisel tagastamisele ei kuulu. 

 

6. Võistluse käik 

6.1 Sõidetakse Grand Prix formaati ehk 8 min soojendussõit, 8 min kvalifikatsioon ja 8 min finaal; 

6.2 Igas sõidus osaleb korraga kuni 7 osalejat, seega sõltub võistluspäeva startide arv osalejate 
hulgast; 

6.3 Stardijärjekord moodustatakse kvalifikatsioonisõitude parimate ringiaegade alusel selliselt, et 
kiireima ringiaja sõitnud osaleja alustab parimalt kohalt; 

6.4 Finaalsõidud sõidetakse selliselt, et alustatakse aeglasematest finaalidest ja lõpetatakse kiiremate 
finaalidega; 



                                            

                                                   
 

 
 

6.5 Ohtliku või ebasportliku sõidu eest võistlussõidus karistatakse ühe piiratud kiirusega sõidetava 
ringiga. Ohtliku või ebasportliku sõidu eest kvalifikatsioonisõidus karistatakse kiireima ringiaja 
kustutamisega; 

6.6 Iga võistluse esikolmikut autasustatakse medalite ja diplomitega. 

 

7. Punktiarvestus 

7.1 Igal võistlusel antakse osalejatele punkte vastavalt osalejate arvule selliselt, et esikoht saab nii 
palju punkte kui on võistlusele registreerunud osalejaid, iga järgnev ühe punkti vähem ja viimane 
koht saab ühe punkti; 

7.2 Võistluse punktidele kvalifitseerumiseks on vajalik startimine finaalis. Võistluse katkestamisel 
finaalsõidus mittestartinuna punkte ei saa. 

7.3 Hooaja kokkuvõttes autasustatakse kolme parimat Pärnumaa meistrivõistluste medalite, 
karikate  ja diplomitega. 

 


