Estonian R2 Challenge 2018 juhis
Estonian R2 Challenge on Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC)
promootori Eurosport Eventsi koostöös 2017.aasta alguses noortele rallitalentidele loodud sari, mille etapid
sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistluste raames.
R2 Challenge sõidetakse EMV6 klassi raames esiveoliste kuni 1,6 liitriste vabalthingavate mootoritega ja 1 liitriste
turbomootoritega R2 autodega (R2 ja A6 v.a Super 1600). R2 Challenge auhinnaraha võitmiseks on vajalik täita
järgmised kriteeriumid:
1. Meeskonna sõitja (1.juht) peab olema 2018. aastal vanuses 17-26 (sünniaasta 1992 kuni 2001). Kaardilugeja
vanus ei ole eraldi määratletud. Kui eriloaga on lubatud võistlustele osalema nooremad sõitjad, osalevad ka nemad
punktiarvestuses.
2. Vastavalt Eesti 2018. aasta autoralli meistrivõistluste üldjuhendile tuleb EMV6 klassis kvalifitseerumiseks
kasutada DMACK rehve (kruusarehvid mõõtudega 175/70 R15). Talverallidel on rehv vaba. DMACK rehvide
tarnija Baltikumis on Triple M OÜ. Kontaktisik: Kristo Kraag, mobiil +372 5650 3042, e-mail: info@mmmotorsport.ee , kristo.kraag@mm-motorsport.ee
3. Estonian R2 Challenge sarja võistlusautodele peab põrkelaua nurkadesse olema kleebitud 4 DMACK kleebist.
See nõue ei kehti talverallidel.
2018.aastal on Eesti Autospordi Liidu ja toetajate poolt välja pandud auhinnafond suuruses 28 000 eurot, millele
lisandub Eurosport Eventsi auhind. Auhinnafond jaguneb järgnevalt:
Esikoht – 20 000 eurot, mis on ette nähtud osalemaks vähemalt neljal (4x5000 eurot) JWRC või FIA ERC Junior
sarja etapil 2019. aastal. Auhinnaraha makstakse välja iga etapi järgselt, kuludokumentide alusel vastavalt tehtud
kulutustele.
Teine koht – 5 000 eurot, mis on ette nähtud osalemaks vähemalt ühel JWRC või FIA ERC Junior sarja etapil
2019. aastal. Auhinnaraha makstakse etapi järgselt, kuludokumentide alusel vastavalt tehtud kulutustele.
Kolmas koht – 3 000 eurot, mis on ette nähtud osalemaks 2019.aastal ralli(de)l. Auhinnaraha makstakse ralli(de)
järgselt kuludokumentide alusel vastavalt tehtud kulutustele.
Sarja võitja kalendri ja kõigi auhinnasaajate raha kasutuse kinnitab Eesti Autospordi Liit. Kontaktisik on EAL
peasekretär Alar Arukuusk, mobiil: +372 50 35 013, e-mail: alar@autosport.ee
Auhinnarahale lisanduvad järgmised Eurosport Eventsi auhinnad:
- 2018.a. R2 Challenge arvestuse kolmele parimale meeskonnale tasuta registreerimine ERC Junior U27
meistrivõistluste sarjast osavõtuks 2019.aastal (tavahind 1500 eurot/meeskond)
- 2018.a. R2 Challenge parimale meeskonnale tasuta osavõtt 4 esimesest ERC Junior U27 etapist 2019.aastal
(tavahind 1000 eurot/ralli). Juhul kui meeskond võtab osa kõigist 6 ERC Junior etapist, tasub viimase 2 etapi
osavõtutasu Eesti Autospordi Liit.
Eesti autoralli meistrivõistlused on avatud ka välisvõistlejatele. Täpsem info 2018. aasta Eesti autoralli
meistrivõistluste kohta on Eesti autoralli meistrivõistluste üldjuhendis:
http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/EAL%20autoralli%20EMV%20%C3%9CJ%2020181.pdf
Estonian R2 Challenge 2018 arvestuses sõidetavad Eesti autoralli meistrivõistluste etapid:
EMV 1. etapp 19.-20.01.2018 Aluksne ralli (Läti)
EMV 2. etapp 10.02.2018 Sarma ralli (Läti)
EMV 3. etapp 11.-12.05.2018 Tallinna ralli
EMV 4. etapp 15.-16.06.2018 Viru ralli
EMV 5. etapp 13.-15.07.2018 Rally Estonia
EMV 6. etapp 24.-25.08.2018 Lõuna-Eesti ralli
EMV 7. etapp 12.-13.10.2018 Saaremaa ralli
Arvesse läheb seitsmest kuus etappi. Kui toimub kuus või vähem etappi, lähevad arvesse kõik. Mahaarvamisele ei
kuulu etapp, kus võistleja tulemus tühistati tehniliste eeskirjade rikkumise või ebasportliku käitumise tõttu.

