
 

 

 
 

TESTIPÄEVA INFORMATIIVNE JUHEND 
 
 

Spordiürituse nimetus: EDRA TESTIPÄEV  

Spordiürituse statuut: Kinnine 

Toimumise koht: Kiltsi lennuväli, Ridala vald. 

Toimumise aeg: 06.06.20 

 

 

Testipäeva ajakava: 

 

Laupäev. 06.06.20 

 

09:30 -  Ala väravad avatud 

10:00 - Check-in ja tehniline kontroll avatud  

11:00 - Vabasõitude algus 

17:00 - Vabasõitude lõpp 

 

Korraldaja jätab endale õiguse ajakava jooksvalt muuta. 

Võistluse korraldaja: EDRA Timing & Safety Group OÜ 

Peakorraldaja andmed: Kaarel Oras, +372 51 88 500, kaarel@edra.ee 

 

Ametlikud isikud: 

Peakohtunik: Marcel David Tõeleid 

Peakohtuniku assistent: Kristjan Veedler 

Sekretariaadi ülem: Ene Põdra 

Tehnilise komisjoni ülem: Tõnu Tõeleid 

 

Tehniline komisjon: Tõnu Tõeleid 

Peaajamõõtja: Jaanus Janson 

Ajamõõdumeeskond:  Toomas Unt 

 

Line-up ja boksiala kohtunike ülem: Görel Grauding 

Line-up ja boksiala kohtunikud: Mart Maisla, Agnes Laur 

 

Kasutatav ajamõõdusüsteem: EDRA Timing System (Center cable) 

 



 

 

 

Testipäeva läbiviimine: 

 

Testipäevast võib osa võtta maksimaalselt 50 ekipaaži. Osavõtjate nimekiri sulgub viiekümne ekipaaži 

täitumisel. 

Kehtivad kõik Eesti kiirenduse turva-, üld- ja protseduurireeglid ning RWYB reeglid, mis on reegliraamatuna 

kättesaadavad EAL-I kodulehel. Sõidetakse paaris-või soolostaridena ¼ miilisel distantsil. Võistlusklassid ja 

võistlusarvestus puudub. Rajale laskmine toimub elava järjekorra alusel. Autodele, mis sõidavad kiiremini, 

kui 10 sek ning mootorratastele moodustatakse eraldi line-up rivi, mille rajale laskmine toimub starteri või 

peakohtuniku parima äranägemise järgi, võttes arvesse selle line-up-I rivi täituvust ja üldist tempot. Kõigile 

autodele ja mootorratastele kehtivad Eesti Kiirenduse Karikasarja tehnilised tingimused, vastavalt 

võistlusmasinate kiirus- ja ajaindeksitele. Seoses COVID-19 puhanguga seotud eriolukorraga on käesoleval 

informatiivsel juhendil lisa, kus on kirjeldatud lisameetmed ja käitumisjuhised kiirendusspordi testipäeval. 

(Vt. Lisa nr. 1) 

 

Võistlusele registreerimine: 

Eelregistreerimine toimub kodulehel www.edra.ee/testipaev 

Eelregistreerimine on avatud 27.05.20 00:00 kuni 05.06.20 kell 20:00. Kohapealset registreerimist ei 

toimu!  

Osalustasud: 

Testipäeva osalustasu on 50 eurot. Et vähendada sularaha käest-kätte liikumist on osalustasu maksmine 

rangelt soovituslik pangalingi kaudu. Erandjuhtudel aktsepteeritakse kohapeal sularahas tasumist. 

Osalustasu maksmine pangalingi kaudu tuleb teostada enne 05.06.20 kell 20:00. 

Osalustasu maksmine toimub: EDRA Timing and Safety Group OÜ arveldusarvele EE092200221061152763 

Selgituseks palume lisada juhi nime.  

 

Täidab ASN alakomitee 

Võistluse registreerimise number: 15061     

Kinnitamise kuupäev: 10.05.2020 

Märkused/lisatingimused:       

Vastutav vaatleja:  EAL Kiirenduskomitee liige Kädly Põld     

 

 

 



 

 

EDRA TESTIPÄEV 

Informatiivse juhendi lisa nr. 1 

 

 

 

Seoses viiruse COVID 19 puhangu poolt põhjustatud eriolukorraga, rakenduvad Eesti kiirendusspordi 

testipäevade läbiviimise korda järgnevad lisatingimused 

 

1. Testipäevast osavõtjate maksimaalne arv on 50 ekipaaži. 

2. Võistlejal, kelle auto sõidab aeglasemalt, kui 11.5 sek, on lubatud testipäevale kaasa tuua 1 

mehaanik/saatja. Sama tingimus kehtib kõikide mootorrataste kohta, olenemata kiirus- või ajaindeksist. 

3. Võistlejal, kelle auto sõidab kiiremini, kui 11.5 sek, on lubatud testipäevale kaasa võtta kuni 3 

mehaanikut/saatjat. 

4. Võistlejad juhatatakse boksialasse ning paigutatakse nii, et kahe erineva meeskonna vahele jääks 

vähemalt 2 meetrit turvaala. 

5. Boksiala väravas järjekorra tekkimisel püsivad kõik juhid ja mehaanikud autos. Korraldusmeeskond 

juhendab kõik juhid eraldi neile määratud boksipinnale. 

6. Kõikjal boksi-ja stardialal liikudes tuleb järgida 2+2 reeglit 

7. Kõik testipäeva territooriumil viibivatel isikutel, kaasa arvatud korraldusmeeskond, 

mehaanikud/abilised ja võistlejad, on rangelt soovituslik kanda kaitsemaski. Võistlejatel pole kohustuslik 

kanda kaitsemaski kiivri all. Kaitsemaski on võimalik osta testipäeva sekretariaadist. 

8. Testipäevale registreerimine toimub ainult interneti teel.  

9. Kohustuslik on nimeliselt registreerida ka meeskonaliikmed. 

10. Et vähendada sularaha käest-kätte liikumist, palub korraldaja võimalusel osalustasu maksmine 

teostada pangalingi kaudu ja enne juhendis kirjeldatud kuupäeva. 

11. Võistleja laeb alla ning prindib välja registreeimisvormi ja tervisedeklaratsiooni vormi. Täidab ise 

võistlejat puudutava dokumendi ning tervisedeklaratsiooni. Tervisedeklaratsiooni dokumendi täidavad ka 

kõik mehaanikud/abilised, seisuga testipäeva hommik.  

12. Saabudes ürituse alale, pargib võisteja auto ning suundub eeltäidetud dokumentidega sekretariaati. 

Kohapealsed registreerimistoimingud viib läbi juht üksi. 

13. Kohapealses registreerimises täidavad ka kõik korraldusmeeskonna liikmed tervisedeklaratsiooni 

dokumendi, milles kinnitavad, oma tervislikku seisundit. 

14. Kui kohapealses registreerimises, dokumentide üleandmisel peaks tekkima järjekord, hoiavad 

järjekorras seisjad 2 meetrist vahet. Korraldaja märgib maha vastavad jooned, et see reegel saaks 

järjekorras seistes täidetud.  

15. Kõigil isikutel, kellel esineb kasvõi üks COVID 19 viirusele viitav haigussümptom, on testipäevale 

ilmumine rangelt keelatud. 

16. Tehniline kontroll viiakse läbi võistleja boksis. Tehnilise kohtuniku saabudes ja korraldusel avab juht 

kõik auto uksed ja luugid ning hoiab vähemalt 2 meetrist distantsi. Sama teevad ka juhiga kaasas olevad 

abilised. Suhtlus toimub ainult juhiga ning 2+2 reeglit järgides. 

17. Stardijärjekorras tuleb autot edasi lükates või sõites hoida autode vahel vähemalt 2 meetrist vahet.  

18. Peale sõitu suunduvad võistlejad otse oma boksialale. 

19. Korraldaja tagab käte desinfitseerimisvahendid strateegilistes punktides, (sekretariaat, WC-de 

läheduses, stardivärava läheduses jne.) Soovituslik on omada ka personaalseid desinfitseerimisvahendeid ja 

kanda kaitsekindaid.  



 

 

20. Timeslip-ide jagamist ei toimu. Kogu info sõitude kohta ilmub reaalajas lehele www.live.edra.ee. 

Tulemusi on võimalik jälgida kõikide nutiseadmetega. 

21. Boksis tekkinud prügi pakib iga võistleja prügikotti ja võtab selle peale testipäeva kaasa.  

22. Testipäev on kinnine. Pealtvaatajate prognoositav arv on 0.   

 

 

http://www.live.edra.ee/

