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Võistluste direktori teadaanne
 
Lugupeetud võistleja,
EAMK ja võistluste korraldajate primaarseks eesmärgiks võistluste läbiviimisel on tagada läbipaistvus 
ning sportlik võrdsus. 
Eesti Meistrivõistluste bagi finaali videokordust läbi vaadates tuli tänu võistleja vihjele välja, et Lauri 
Laidnal jäi finaalsõidus kuuenda ringi lõpp ajamõõdu süsteemi poolt fikseerimata, mis mõjutas oluliselt 
Eesti Meistrivõistluste lõpptulemusi.
 
EAMK võistlusmäärustik käsitleb lugemata ringe järgnevate punktidega: 

“5.11.2 Transpondri kinnitamine auto külge on võistleja kohustus ja vastutus. 
5.11.3 Kui võistleja kaotab sõidu ajal transpondri või transponder ei tööta, peab ajamõõtja 
proovima ringe käsitsi lugeda.”
5.11.4 Kui võistleja unustab transpondri autole panna või võistleja isiklik transponder ei tööta, otsustavad direktor ja 

ajamõõtja, kas lugeda ringe või mitte. Nende otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.”
 
Kuna Lauri Laidna mudelile oli transponder kinnitatud korrektselt (eelsõitudes ja poolfinaalides toimus 
ringilugemine laitmatult, samuti ei ole eksimusi finaalis ülejäänud ringidega) ning videokordus näitab, 
et Lauri sõitis üle joone ning ajavõtusüsteem seda ei registreerinud (aga registreeris tema läheduses 
sõitnud teise auto) võib eeldada, et lugemata ringi põhjuseks oli kas transponderi või ajavõtusüsteemi 
väga lühiajaline tööhäire.
 
Et Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestus oleks vastav reaalselt rajal sõidetud ringidega on võistluste 
direktor Rando Mere otsustanud kooskõlas EAMK määruste punktiga

“5.10.11 Võistluste direktor võib koostöös korraldusmeeskonnaga protesti esitamata parandada 
tulemusi, kui see peaks vajalik olema.”
teha paranduse B-8 finaali lõpptulemustes järgnevalt (järgneb uue lõppjärjestuse muutunud osa):
1. Jonas nahkor 55 ringi ajaga 30.28.593
2. Ron Mamers 55 ringi ajaga 30.28.760
3. Lauri Laidna 52 ringi ajaga 30.06.683
4. Rainer Ressar 52 ringi ajaga 30.29.543
5. Andres Käver 51 ringi ajaga 30.03.797
 
Korraldaja vabandab võistlejate (eelkõige Rainer Ressari ees, kes esialgsete tulemuste põhjal sõitis välja 
EMV kolmanda koha) ning loodab võistlejate mõistvale suhtumisele tulemuste parandamise osas.
Korraldaja tänab Jaanus Kesküla kes tegi kogu finaalist videosalvestuse ning oli valmis seda ka 
korraldajatele jagama. Ilma selle salvestuseta poleks olnud võimalik Lauri eksliku tulemust tõestada.
Ühtlasi paluvad korraldajad tulevikus võistlejatel analoogsetele probleemidele tähelepanu juhtida varem, 
et oleks võimalik koheselt tulemuste korrektsus üle kontrollida.
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