Kooskõlastatud

Kinnitan
EMF-i alajuht
Jaanus Koval

EMF-i peasekretär
Veiko Biene

12. Eestimaa talimängud
Motokross
Võistlusjuhend
Aeg, koht, määrang, masinaklassid
Võistluse aeg:
Võistluse koht:
Masinaklassid:

02.03.2013
Adrenalin Arena, Sõmerpalu, Võrumaa, Eesti
MX open, MX2, 85cc, MX Hobby

Võistluse korraldus
Korraldaja:
Direktor:
Zürii esimees:
Peakohtunik:
Sekretär:
Med.personali ülem:
Peaajamõõtja :
Start Finiš:
Info:

MTÜ Sõmerpalu Motoklubi
Peeter Põldaru
Peeter Põldaru
Mati Pärnasalu
Reet Lulla
Külvar Mänd
Kaspar Tammist
Arved Mõts
Reet Lulla
+372 509 8816

Võistlustingimused
Võistlus toimub 12.Eestimaa talimängude juhendi ja EMF-i poolt kinnitatud
dokumendi “Motokrossi Võistlustingimused 2013” ja EMF-i juhatuse otsuse
alusel.
NB: Kõikidel osalejatel kohustuslik litsents (rahvusvaheline, rahvuslik litsents,
ühekordne litsents).Ühekordne litsents 20€ (ei hõlma tervisekindlustust vt
lisaks www.msport.ee -litsentsid).

NB: Kõik mootorrattad peavad kasutama võistlustel alküülbensiini. Seega
bensiinipaak tühjaks - kõikide heaolu tagamiseks siinkohal erandeid ei
tehta!
Bensiini müük toimub koha peal. 5l kütust maksab 15.00€ (95 alküülbensiin),
võimalik osta ka 98 alküülbensiini 1l – 3.50€.
Treening ja kvalifikatsioon on koos, mõlemad 10 minutit (iga klass eraldi).
Kõikides võistlusklassides kokku 2 starti .
85cc 6 min + 1 ring
MX Hobby 8 min + 1 ring
MX2 10 min + 1 ring
MXopen 10 min+ 1 ring
Autasustamine
Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medalite ja diplomitega.
Võitnud maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud maakondi
diplomitega.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamine
Võistkonna suurus on piiramatu. Võistkondliku paremuse selgitamiseks
liidetakse 6 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II
koht - 22 p.; III koht - 20 p.; 4. koht - 18 p.; 5. koht - 17 jne.
Võistlejate puhul, kes ei finišeeri, arvestatakse läbitud ringe.
Registreerimine
Registreerimine toimub www.msport.ee kodulehel.
Kuna tegu on maakondade vaheliste võistlustega, peaks iga võistleja võtma
ühendust oma maakonna spordiliidu juhiga.
Osavõtjad
Maakondade võistkonnad moodustatakse antud maakonna territooriumil elavatest,
töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubide sportlastest.
Võistlusele eelregistreerimine toimub 27. veebruarini kl 12.00 www.msport.ee
kodulehel. Võistlusest osavõtt on 7€. Kohapeal registreerijatele lisandub
+10€

Ajakava 2.03.2013:
10.00-11.00
11.25
11.30
12.00
12.15
12.30

Võistlustele registreerimine
Stardikoosolek
MX Hobby treening ja kvalifikatsioon
85cc treening ja kvalifikatsioon
MX2 treening ja kvalifikatsioon
MXopen treening ja kvalifikatsioon

13.15 I start (järjekord – Hobby, 85cc, MX2, MXopen)
14.15 II start
15.15 Autasustamine
Ajakavas on prognoositud algusajad, mis võivad muutuda vastavalt kohtunike
otsustele ja klasside suurustele peale eelregistreerimist.

RAJAREEGLID
Kuidas toimida:
 Registreeru enne ratta sissetoomist
 Kasuta sõitmiseks ainult alküülbensiini
 Boksi alas tohib viibida koos tsikli, varustuse ja tööriistadega
 Tangi tsiklit väljas
 Kui tarvis, soojenda tsiklit väljas
 Tõuka tsikkel käekõrval rajale ja rajalt maha
 Sõida ainult Sulle määratud sessioonil
 Sõida oma võimete kohaselt
 Järgi rajakohtunike instruktsioone
 Kasuta vajalikku sõiduvarustust
 Austa teisi sõitjaid ning meie asutust
 Naudi!
Kuidas mitte toimida:
 Hoones ei suitsetata
 Kütusekanistreid hoonesse ei tooda
 Ära sõida boksi alas
 Ära mine sõidusaabastega sisekoridori (riideruumi)
 Ära käivita tsiklit boksi alas
 Ära sõida parklas
 Ära „lõika“ rada
 Ära hüppa kollase lipu ajal
 Ära kõnni raja alas

