
	  
	  

 
PIRELLI	  TROPHY 

2014.	  aasta	  võistluse	  eeskirjad 
 

1. PIRELLI TROPHY võistlus korraldatakse Läti, Leedu ja Eesti ralli meistrivõistluste jooksul 
vastavalt iga riigi rallikalendrile. 
 

2. Korraldajad: 
a. Lätis LATAKKO SIA, Mazā Nometņu iela 33, Riia  
b. Leedus KAUNO VERSLO GRUPĖ UAB, Raudondvario pl. 127, Kaunas 
c. Eestis OT SERVICE OÜ, Lepa talu, Paiküla Kärla v., Saaremaa 

 
3. PIRELLI TROPHY võistluse arvestusklassid: 

a. 2WD (A,N,R) 
b. 2WD (E-rühm) 

 
4. PIRELLI TROPHY võistluses osalemise eeskirjad 

a. Osaleja peab täitma osalemisvormi, lisa nr. 1, ja selle korraldajale saatma. 
b. Vastava meistrivõistluste PIRELLI TROPHY korraldajalt tuleb osta vähemalt 4 Pirelli 

võistlusrehvi. 
c. Konkreetsel rallietapil tuleb kasutada Pirelli võistlus rehve. 
d. Lisa nr. 2 kohaselt tuleb konkreetsel rallietapil võistlusautole paigutada Pirelli kleebised. 
e. Võistlus läheb arvesse, kui arvestusklassis stardib vähemalt kolm (3) osalejat. 

 
5. Võit ja punktisüsteem 

a. Iga etapi võitja auhind on 4 uut Pirelli võistlusrehvi (mis vastavad võitja võistlusautole) 
järgmisel rallietapil kasutamiseks. 

b. Võitja kvalifitseerub automaatselt ka järgmise etapi võistlusele, võttes arvesse punktides 
4.c ja 4.d sätestatud nõudeid. 

c. Võitja määratakse kindlaks järgmise põhimõtte järgi: kõige rohkem katse võite 
arvestusklasside osalejate seas. 

d. Iga kiiruskatse tulemuseks määratakse kümnele kõige kiiremale osalejale punktid 
järgmise süsteemi järgi:  
 

Koht katsel	   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Punktid	   15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
e. Kui kahel või enamal rallil osalejal on ralli finišis sama võitude arv, siis kuulutatakse 

võitjaks see, kes on ralli üldarvestuses saanud kõrgema koha. 
f. Kui kahe või enama riigi meistrivõistluste etapp toimub ühise rallietapi raames, siis 

määratakse võitja kindlaks iga riigi arvestuses. 
g. Võitja kuulutatakse välja pärast ralli ametlike tulemuste teatavakstegemist. 
h. Võidu saab kätte kuni järgmise rallietapini korraldajaga ühendust võttes. 
i. Osalejate saadud punktid summeeritakse kokku kogu meistrivõistluste jooksul ja 2014. 

aasta PIRELLI TROPHY võistluse üldarvestuses saab võitja PIRELLI eriauhinna. 
 

6. Muu teave 
a. Igal rallietapil jälgib korraldaja võistlusel osalejaid ja eeskirjade täitmist.  
b. Kui ei täideta 4. punktis esitatud mõnda tingimust (v.a punkti 5.b mainitud puhkudel), 

arvatakse osaleja konkreetse etapi võistlusest välja.  
c. Kõik võistluses osalejad võivad kasutada tehnilist konsultatsioone rehvivaliku ja rehvide 

kasutuse osas nii enne võistlusi kui ka võistluse ajal. 
d. Teave PIRELLI TROPHY võistluse käigu ja tulemuste kohta ning vastavad dokumendid 

on kättesaadavad järgmistel kodulehtedel: 
i. Läti – www.autorally.lv, www.pkp.lv 

ii. Leedu – www.lasf.lt, www.keypoint.lthttp://www.keypoint.lt/	   
iii. Eesti – www.autosport.ee, www.pkp.ee, www.otracing.ee  

 
 
Edukat starti ja finišit! 
 



	  
	  
 

 
Lisa nr 1 

PIRELLI	  TROPHY 
2014.	  aasta	  võistluse	  taotlusvorm 

 
Etapp	    	  
Ekipaaž	    	  
Auto mark	    	  
Rehvimõõt	    	  
Rehvimudel	    	  
Rehvitüüp või -segu	    	  
Rehvide arv	    	  
  
Telefon	    	  
E-post	    	  
    

TALVEREHVID	  
Suurus	   Mudel	   Liik	   Hind EUR ilma KM	  
135/85R15	   WR5	   7mm naastud	   300.00 
145/85R16	   WR5	   7mm naastud	   320.00 
145/85R16	   WR5	   8mm naastud	   320.00 
145/85R16	   J	   7mm naastud	   320.00 
145/85R16	   J	   8mm naastud	   320.00 

SUVEREHVID	  
Suurus	   Mudel	   Koostis	   Hind EUR ilma KM	  
175/70R15	   K	   K4, K6	   170.00 
185/70R15	   K	   K4, K6	   180.00 
195/70R15	   K	   K4, K6	   200.00 
205/65R15	   K, KM	   K2, K4, K6, K8, KM6	   240.00 

 
K2 – Kõva segu 
K4 – keskmine segu 
K6 – pehme segu 
K8 – väga pehme segu 
 
Täpsem teave rehvide tehniliste parameetrite kohta asub kodulehel

 http://www.pkp.ee/ee/pood/sport-‐rehvid/ 
 

Täidetud taotlusvorm soovitava ülekande viisi ja ettevõtte rekvisiitidega tuleb saata 
e-posti aadressil: otservice@levon.ee 
 
Lisaküsimuste tekkimisel võtke ühendust korraldaja esindajaga: 
Ott Tänak 
Tel. +372 57501022 
E-post: otservice@levon.ee 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
Lisa nr 2 

	  
PIRELLI	  TROPHY 

2014.	  aasta	  võistluse	  autokleebised 
 

1. Vastavalt eeskirjade punktile 4.d. tuleb autole võistluse ajaks kleepida PIRELLI kleebised allpool 
näidatud kohtadesse. 

2. Kleebised saate rehvide ostmise korral või korraldajaga ühendust võttes. 
3. Kleebise suurus: 200x60 mm 

 
 
 

	  
 


