
                                            

                                                   
 

 
 

CityKardi kestvussõidu karikasari 2020 

Pärnumaa meistrivõistlused  

 

Üldjuhend 

 

1. Korraldaja 

1.1 Käesolevas juhendis kirjeldatud CityKart 2h meeskondlikku kestvussõidu (CKKS) 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. 14.03.2020 
2. 11.04.2020 

3. 09.05.2020 

4. 13.06.2020 
5. 11.07.2020 

6. 08.08.2020 

7. 12.09.2020 
8. 10.10.2020 

9. 14.11.2020 

10. 12.12.2020 
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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 CKKS on avatud kõikidele osalejatele sõltumata päritolust, vanusest, soost jne.  

 

5. Osavõtutasu ja registreerumine 

5.1. Osavõtutasu ühel võistlusel osalemiseks on €170/meeskonna kohta. 

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 maksimaalselt 6 võistkonda. Registreerumine on võimalik kuni 
nimetatud meeskondade arvu täitumiseni. Korraldaja võib lubada konkreetse võistluse starti oma 
otsusega suurema hulga osalejaid; 

5.4 Võistlusel mitteosalemisel osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. 

 

6. Võistluse käik 

6.1 Võistkonna suurus on kuni 4 liiget.  

6.2. Võistluse enda raames kvalifikatsiooni ei ole, selle saab iga osaleja sõita välja võistluse toimumise 

päeva jooksul. Arvesse läheb võistkonna kiireim ringiaeg. Kvalifikatsiooniks sobivate sõitude arv ei ole 

piiratud, soovi korral võib iga osaleja sõita kasvõi päev läbi, ostes iga sõidu jaoks eraldi pileti. 

CityKardi hinnakirja alusel. 

6.3 Stardijärjekorras on esimesel positsioonil kiireima kvalifikatsiooniringi sõitnud võistkond.  

6.4 Sõit kestab kokku 2h. Sõitjate vahetuste arv ja iga sõitja sõidusessiooni pikkus ei ole piiratud. 

6.5 Samaaegselt saab juhi vahetust boksialal teha soovitavalt üks meeskond. 

http://www.citykart.ee/


                                            

                                                   
 

 
 

6.6 Võidab meeskond, kes on 2h jooksul läbinud pikima distantsi. 

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

6.8 Iga võistluse esikolmikut autasustatakse medalite ja diplomitega. 

 

7. Punktiarvestus 

7.1 Punkte antakse vastavalt osalevate teamide arvule – võitja saab sellise koguse punkte, kui palju 

oli osalevaid teame, iga järgnev koht ühe punkti vähem, viimane koht annab ühe punkti. Arvestus on 

aasta põhine.  

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

 


