
 
 
Ohutusnõuded Best Lap 2021 etappide läbiviimisel 

1. Põhisätted 
1.1 Võistluste korraldaja Hobby Racing MTÜ (80577392).  
1.2 Antud ohutusnõuded on kohustuslikud täitmiseks kõikidele registreeritud võistlejatele 

Best Lap võistlustel. 
1.3 Võistleja kannab täielikku vastutust kohustuste ja trassidel kehtestatud keeldude 

järgimise eest, nende täitmise ning tagajärgede eest. 
1.4 Registreerimisel võistleja kinnitab oma allkirjaga, et nõustub antud nõudmistega ja Best 

Lap reglementidega ning kohustub neid järgima ja täitma. 
2. Ohutusnõuded 

2.1 Juht peab kinnitama turvavöö(d). 
2.2 Juht peab kasutama kaitsekiivrit markeeringuga „E“, pikkade varrukatega riietust, pikki 

pükse, kinnist tüüpi jalanõusid ning kindaid. 
2.3 Kõik autos olevad esemed peavad olema hästi kinnitatud. 
2.4 Iga sõiduk peab olema varustatud kontrollitud (vastava kleebisega) tulekustutiga. 

Tulekustusi mahutavus peab olema vähemalt 1 kg. Tulekustuti peab olema autos 
korralikult kinnitatud ning olema kergesti kättesaadav juhile. 

2.5 Võidusõidu ajal peavad olema tuled sisselülitatud. 
2.6 Võistlustele pole lubatud alkohoolses joobes või narkootikumide mõju all olevad juhid. 
2.7 Trassil on keelatud läbi viia mis tahes remonditöid. Remonditöid võib teostada ainult 

boksides või parklas. 
2.8 Käitumine ürituse läbiviimise piirkonnas 

2.8.1 Maksimaalne liikumiskiirus parklas ning bokside tsoonis on 20 km/h. 
2.8.2 On keelatud ettekavatsetud drift ning valju rehvi soojendus. 
2.8.3 Lapsevanemad kannavad vastutust laste ohutuse ja käitumise eest. 

3. Võistleja vastutus 
3.1 Võistleja kannab täielikku vastutust mis tahes temale või tema varale, elule või tervisele 

tekitatud kahju eest, samuti kannab vastutust kolmandate isikute vara, elu ja tervise eest. 
3.2 Mis tahes kahju, mis on põhjustatud võistluse läbiviimise kohale (k.a organisaatorite 

inventar), mis on tekitatud võistleja tegevusega või tegevusetusega, peab olema 
kompenseeritud täies mahus võistluse organisaatoritele. 

3.3 Vaidlused seoses võistluskohale tekitatud kahjuga lahendatakse eeskätt läbirääkimiste 
teel. Kui organisaator ja võistleja ei saavuta kokkulepet 30 päeva jooksul, lahendatakse 
vaidlus kohtus. 

3.4 Kui võistleja keeldub täitmast organisaatori käske ja otsuseid, võib organisaator 
kehtestada talle  võistluskeelu. Antud keelt ei oma ajalisi piiranguid ning võib olla 
muudetud organisaatori äranägemise järgi. 

3.5 Võistleja peab mõistma, et võistlustel osalemine on seotud võimalike riskidega tervisele 
ja elule. 

3.6 Võistleja kohustub mitte esitama nõudmisi ning pretensioone võistluste organisaatoritele 
seoses õnnetusjuhtumitega, vigastustega või muude kahju liikidega, mis on põhjustatud 
võistluste käigus. 

3.7 Võistlustel võib teostada alkoholikontrolli. Organisaator võib teostada alkoholikontrolli 
alkomeetri abil. Lubatud piirmäärade ületamisel (0,2 promilli väljahingatud õhus), samuti 
juhul, kui keeldutakse alkoholikontrollist, võistleja heidetakse võistluselt välja. 

3.8 Treeningsõitude ja sessioonide ajal on reisijatel lubatud istuda juhi kõrval. Reisijatele 
kohaldatakse samu reegleid ja nõudmisi, mis ka võistlejatele (juhtudele). 

3.9 Võistleja kannab täielikku vastutust reisijate ohutuse ja elu eest, kes asuvad temaga samas 
autos võistluste ajal või treeningsõitude ajal. 



 
 

3.10 Võistleja on tutvunud reeglitega, mõistab neid täielikult ning kohustub neid täitma. 
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