
Info: Facebookis ja klubi kodulehel, kuid üldiselt mitte keegi ei tea niikuinii midagi :-)
 Aga kui just väga keerulised küsimused pole, siis võib kontakteeruda:
 Marko Saareke:  +372 5348 6313
 Raido Kiisk:   +372 5596 2252
 Jüri Makarov:  +372 553 1199

KOHTUMISENI !!!!

Lisaks hea teada:
* Rada treeninguteks avatud kuni esmaspäevani (21.10).
* Sümboolse tasu eest pakutakse kohapeal sooja suppi ja veel üht-teist paremat.

Autasustatakse iga ala kolme “Parimat Tegijat” ja loomulikult pisikesi suurtest eraldi.
Juhul kui mõnes klassis on vähem kui kolm võistlejat, siis autasustamisele kuulub
lõpptulemus.

PS! Korraldajal on õigus muuta võistlusalade sisu, nende järjekorda, mitte lubada
rajale masinaid, mis võivad otsesesse ohtu seada võistlejad või teisi võistlejaid,
muuta võistluste käiku, vajadusel võistlus katkestada või ära jätta, noomida ja 
karistada sõnakuulmatuid jne, jne...

(võistluspäeva lõpetab KOLMAPÄEVAKROSSI viimane, 12.etapp)

Pärnu Motoclub lõpetab oma 2019 a. suvist motohooaega taas meeleoluka Mitmevõistlusega,
mille sisuks on teha juba kuueteistkümnendat aastat midagi eriti ebatavalist.

Nimelt tavalise motokrossi asemel, kus kihutatakse mingi kindel aeg pluss kaks ringi,
teeme meie asja veidi huvitavamaks, et ka aeglasematel sõitjatel jääks lootust etteotsa sattuda.

Võistluste aeg: 27. Oktoober 2019.a. (pühapäev)

Koht: Potsepa liivakarjääri krossirajal

Masinaklassid: Lubatud

Täpse asukoha anname teada hiljemalt kolmapäeva (23.10) õhtuks!

 Suured Soolod (125cc-650cc) ; Suured 4-rattalised (Quad, ATV)
 Väikesed Soolod (65cc-85cc) ; Väikesed Quadid (Q100, Q200)

on igat sorti ja kubatuuri mootorrattad ning ATV-d.

Kõikide krossikaitsmete kasutamine on kohustuslik kõikidel aladel.

Stardimaks: Suured:  25€  (Pärnu MC liikmetele 15€)
Väikesed: 15€  (Pärnu MC liikmetele 10€)

Registreerimine: 10:00 – 10:45

Tehniline kontroll: 10:50 Võistlusratas peab olema ohutu nii võistleja enda kui
ka teiste võistlejate jaoks. Mootorrattal vajalik võistlusnumber!

Võistluste algus: 11:00

Võistluste alad: “Cramo katsumus” ; “Red Bull annab tiivad”;
“PevolMoto täpsus”; “365JP teeb tugevaks”;
“Magusad Kõrsikud ja Crostic üllatavad”

Kindlasti saavad eripreemiad ka parimaid “Kostüümid”!

Peale Mitmevõistluse finaali toimub traditsiooniline “Lohutuskross”:
2019 hooaja KOLMAPÄEVAKROSSI viimane,12. etapp !!!

Mitmevõistluse osalejad stardivad esimesest reast, nö. hilinejad teisest.


