
 

 

 

 

WRC RALLY ESTONIA 2020 
KULDMUNA 2021, kogemusturundus/avaliku ürituse kategooria 

 

Eesmärk  

Korraldada esimene FIA Autoralli Maailmameistrivõistluste etapp Eestis. Koostöös FIA (Rahvusvaheline 
Autoliit), WRC Promootori, Eesti riigi, Terviseameti , erinevate ametkondadega, kohalike omavalitsustega 
ning erasektori toetajatega viia kriitilistes koroonaviiruse tingimustes läbi turvaline ralli koos kohapealsete 
pealtvaatajatega. Lisaks kohapealsele teostusele seadsime eesmärgiks viia WRC Rally Estonia 500 miljoni 
kontaktini  üle kogu maailma. Rally Estonia siht on muuta autoralli tarbimine mugavamaks, 
meelelahutuslikumaks ja turvalisemaks läbi innovaatiliste hübriid-pealtvaatamisareenide, live-
ülekannete, LED-ekraanide, unikaalse pääsmete süsteemi ning nutikate IT-lahenduste.  

Kirjeldus  

WRC Rally Estonia sõideti Tartu linna ja valla, Otepää valla, Elva valla, Kanepi valla ja Kambja valla teedel.  
Võistluste süda paiknes Eesti Rahva Muuseumis ja territooriumil, kus asusid võistluskeskus, 
juhtimiskeskus, meediakeskus, Service Park ja poodium. Pealtvaatajate üritusele lubamiseks arendasime 
maailmas unikaalse isikukoodiga seotud pääsmete süsteemi. Kohapealsed pealtvaatajad jagati 1000-
inimeselistesse gruppidesse ning kõik 16 gruppi liikusid kogu ralli vältel ainult oma kanalis. Kõik 
pealtvaatajad ja korraldusega seotud inimesed kandsid NFC kiibiga käepaela, mis võimaldas jälgida ning 
vajadusel piirata inimeste liikumist ja COVID-19 juhtumi korral ka tuvastada, milliste inimestega oli 
viirusekandjal kokkupuude.  Igale pealtvaatajale oli määratud oma programm, mille raames oli ralli jooksul 
võimalik külastada kokku 5 kiiruskatset ja pealtvaatamisala. Kokku loodi 36 unikaalset pealtvaatamisala 
ning igas alas olid Live ülekannete jälgimiseks suured LED-ekraanid, ühtekokku 42 ekraani kogupindalaga 
rohkem kui 1000 m2. Pealtvaatamisalad ja LED-ekraanid asusid Lõuna-Eesti metsade vahel, kus 
asustustihedus on väike ning mobiililevi ja mobiilne internet ei ole stabiilne ega hea katvusega.   

Tulemus  

Vaid 63 päevaga õnnestus edukalt luua turvaline ja innovaatiline ralli, millest sai kohapeal osa 26 000 
inimest ning mitte ükski inimene ei saanud koroonaviirust. Alates märtsist oli tegemist 2020. aastal ühe 
suurima kohapealse publikuarvuga spordisündmusega maailmas. LIVE-ülekanded läbi tele- ja 
sotsiaalmeediakanalite jõudsid koguni 740 miljoni inimeseni üle maailma. Koostöös Leviraga viisime ellu 
maailmas unikaalse lahenduse, kus kõik pealtvaatajad said pealtvaatamisalades WRC hübriid 
pealtvaatamiskogemuse: kohapealne elamus; LIVE ülekanne teles ja kohapealsel LED ekraanil; kogu info 
võistlusautodest läbi nutiseadmete ja -rakenduse.  


