
Võistluste formaat  
 

Drift Trike Cup on driffti võistlus, mis koosneb kvalifikatsioonist ja paarissõitudest eliminaatorvoorudes.  
Võisteldes paaridena, elimineerimise meetodil, kuni viimane paarissõit ehk finaal selgitab välja võitja.Võitmaks paarissõidus, 
tuleb jälitaval täpselt kopeerida eessõitva trajektoori, kiirust ja stiili. Sõitja, kes kogudes rohkem punkte, võidab need kaks 
paarissõitu, liigub oma paarissõidu voorust edasi järgmisesse.  
Igas voorus osaleb 32 võistlejat millest 8 parimat pääseb edasi lõpp finaal võistlusesse.  
Eelvoorusid on kokku 4 ja 5-s on Grande Finale.  

 
 

Reeglid 
1 Osaleja (kes võivad võistelda)  

Iga sõitja (mees/naine) miinimumvanusega 16 aastat võib osaleda. Alaealised vajavad vanema või hooldaja kirjalikku 
nõusolekut ja võistlusel kohal olekut.  

 
2 Turvalisus  
2.1 Turvalisus on kõigile sõitjatele esmatähtis. Austama peab lippe ja rajajulgestajate käsklusi.  
 
3 Reeglitega nõustumine  
3.1 Osaledes võistlusel, nõustub iga võistleja (a) et juhindutakse reeglitest (b) et nõustub karistuste ja muude tegevustega, mis 

tehakse reeglite järgmiseks, nõustudes lõpliku otsusega, mis reeglitest tuleneb (c) et austab iga sellist lahendit ja ei pöördu 
ühegi kohtu ega vahekohtu poole.  

 
4 Otsus võistlustel osalemiseks  
4.1 Otsuse üritusel osalemise või selle jätkamise osas võtab vaid võistleja ise. Alaealised vajavad vanema või hooldaja kirjalikku 

nõusolekut.  
 
5 Alkohol & meelemürgid  
5.1 Korralduslik organisatsioon suhtub nulltolerantsigaalkoholi ja/või teiste meelemürkide (narkootikumide) tarvitamisse 

võistlustel. Võistlustel keelatud ainete tarvitamine ja korraldajapoolne sellealane süüdistus või vahelejäämine viivad võistleja 
diskvalifitseerimiseni. Selle reegli vastu protesti ei saa esitada.  

 
Rajareeglid  
 
6 Rajareeglid & definitsioonid  
6.1 Drifti trajektoor  

Drifti trajektoor on võistluse hindajate poolt paika pandud ja võistlejate koosolekul selgitatud ideaalne raja läbimise 
trajektoor.  

6.2 Rada markeerivad rehvid  
Rada markeerivad rehvid, mis määravad raja kuju.  

6.3 Clippingu punctid (nina clip)  
Clippingu punktid on punktid rajal, mis asuvad kurvi siseosas ja on märgitud koonuste või värvitud märkidena rajal.  

6.4 Clippingu ala (saba clip)  
Clippingu alad on punktid rajal, mis asuvad kurvi välisosas ja on märgitud koonuste või värvitud märkidena rajal.  

 
Võistluse reeglid  

 
7 Võistlejate koosolek  

Võistlejate koosolekud on kõigile sõitjatele kohustuslikud. Koosolekutel tutvustatakse nii rajaspetsiifilisi reegleid, raja kuju, 
raja olukorda kui ka hindajate poolt ette nähtud sõidujoont. Koosolekute kellaajad märgitakse infotahvlile.  

 
8 Võistlejate Kvalifikatsioonijärjestus  

Kvalifikatsioonisõidud sõidetakse tähestikulises järjekorras eesnime järgi.  
8.1 Kvalifikatsiooni tulemused  

Ametlikud kvalifikatsioonitulemused avaldatakse kohe pärast viimase võistleja kvalifitseerumist.  
 
9     Hindamiskriteeriumid kvalifikatsioonis  
9.1 Sõidujoone hindaja 35punkti  

Sõidujoone hindaja jälgib võistleja driftimise joont, mis koosneb sisenemistrajektoorist, hindamise punktidest ja kurvist 
väljumise trajektoorist. Punkte antakse võistlejale, kes läbib raja driftides ettenähtud drifti trajektooril ja on piisavalt lähedal 
kõigi kurvide hindamise punktidele ja tsoonidele.  

 



9.2 Nurga hindaja 35punkti  
Nurga hindaja jälgib võistleja driftimise nurka kurvi suhtes kurvidesse sisenedes, keset kurvi ja kurvist väljumisel. Võistleja 
peab suutma hoida maksimaalset nurka läbi terve kurvi ja väljuma kurvist nurka muutmata.  

9.3 Sõidu stiili hindaja 30punkti  
Sõidustiili hindaja punktid jagunevad 3 osaks  

9.3.1 Sisenemine (sõidu alustamine)  
Varajane sienemine, stardi koonused märgivad raja algust.  
Saavutades sisenemisel kiiresti soovitud nurga  
Sujuv sisenemine, nurga vähendamine ja parandused  

9.3.2 Voolavus (raja ühtlane läbimine, kurvide ühendamise sujuvus)  
Sujuv liikumine poole vahetusel  
Maksimum rooli nurga kasutus, äärest äärde 
Drift Trike käitumine rajal on rahulik, sõit sujuv  

9.3.3 Pühenduvus (gaasi kasutus, võimalikult „äge“ läbimine)  
Ühtlane gaasi kasutus  
Kiiruse hoidmine, kasutades hoogu, hindamise aladesse jõudmiseks, kogu raja laiuse kasutamine  

9.4 Võistlejalt oodatakse julget pühendunud sisenemist hindamis alale, suure nurgaga drifti alustamist. Drifti läbi kõigi välimiste 
hindamise alade ja kõigi sisemiste hindamispunktide võimalikult ligidalt, maksimum nurga ja kiirusega raja läbimist, samas 
tehes kiireid, puhtaid ja agressiivseid poolevahetus. Võttes maksimum rajast, täites kõikki hindajate poolt kirjeldatud 
nõudmisi ja näidates oma taset drift trike kasutamisel.  

9.5 Sõitjad, kes ei kasuta rajal olevaid välimisi hindamis punkte, kes ei ulatu sisemiste hindamis punktideni või teevad seda 
väikese nurgaga, tehes sõiduvigu ja sõidujoone parandusi, kaotavad iga vea eest punkte.  

9.6 Puntkide vähendamise näited  
# Topelt sisenemine (Double initiation)  
# Ei jõua hindamis tsoonide ja punktideni (Missing zones and clips)  
# Otsesõit (Straightening)  
# Vale trajektoor (off line)  
# Väike nurk (Lack of angle  

9.7 Punktisüsteem kvalifikatsioonis Joone ja nurga hindajad annavad mõlemad maksimaalselt 35 punkti. Stiili hindaja hindab 30 
punktiga. Võistlejal on võimalik koguda ühes sõidus maksimaalselt 100 punkti.  

 
10 Paarissõitude süsteem  
10.1 Võistluse puu (eliminaatortabel)  

Võistlustel kasutatakse paarissõitudes top-32 võistluspuud (eliminaatortabelit). Esimesena kvalifitseerunud võistleja sõidab 
kolmekümneteisena kvalifitseerunud võistleja vastu jne. 

10.2 Esimene (juhtiv) sõitja 
Kõrgemal kohal kvalifitseerunud võistleja juhib esimest paarissõitu. Juhtiv sõitja vahetub järgnevas samade võistlejatega 
sõidus. Viigi korral sõidetakse kordussõit, millest esimeses sõidus on juhtsõitjaks kõrgemal kohal kvalifitseerunud võistleja. 
Maksimaalselt tehakse kaks kordussõitude vooru.  

 
11 Möödasõit  

Paarissõitude ajal on möödasõit keelatud, välja arvatud juhul, kui juhtiv drift trike sõidab ettenähtud trajektoorilt kaugele või 
sõidab rajalt välja. Karistus illegaalse möödasõidu eest jälitavale võistlejale on 0 punkti.  

 
12 Proteste hindajad vastu ei võta. Hindajate otsus on lõplik ja ei kuulu edasi kaebamisele .....Tuleb austada, mis hindajad 

otsustavad ja nende arvamus on lõplik. 
 
13 Summeeritud paarissõitude reeglid  
13.1 Kvalifikatsiooni trajektoor  

Juhtiv võistleja peab driftima oma kvalifikatsiooni trajektoori ka paarissõidus. Kui ta ei suuda korrata enda kvalifikatsiooni 
trajektoori, võetakse punkte maha.  

13.2 Kordussõidud  
Paarissõitude voorudes võidakse maksimaalselt kahel korral teha sama paari kordussõit.  

13.3 Finaalsõit  
Paarissõitude finaalsõidu järel sõidavad finalistid hindajate torni ette ja ootavad tulemuse väljakuulutamist.  


