
Korraldaja:   Klubi:    “Pärnu Motoclub”   motohot@hot.ee
   Peakohtunik:   Marko Saareke   534 86 313
      Raido Kiisk   55962252
   Ajavõtt:   MX Timing    54542299
   Rajameistrid:   Jüri Makarov    553 11 99
      Reiko Burket   5030546 

Aeg:    27.05.20 kuni 07.10.20 enamustel, korraldaja jaoks võimalikel kolmapäevadel.
   Info toimumispäevade kohta jooksvalt Motoclubi FB lehel või www.motoclub.ee

Koht:    “Pärnu Lennuvälja Motopark” või „Potsepa Karjääri Krossirada“

Masinaklassid:  “Suured” (125cc – 650cc soolod ja kõik suured Quadi klassid)
   “Väiksed” (kuni 85cc soolod,  Quad-200 ja Pitbike)

Ajakava:   Treeningsõidud 18:00 - 18:45 („Suured“ ennem, siis „Väiksed“)
   (Võistlejatele treening kohustuslik);
   1. start “Suured” (Soolod ja Quadid koos) 19:00, Sõidu pikkus 15-20min +2ringi;
   2. start “Väiksed” (Soolod ja Quadid koos) 19:30, Sõidu pikkus 10-15min +2ringi;
   3. start “Suured” (Soolod ja Quadid koos) 20:00, Sõidu pikkus 15-20min +2ringi;
   4. start “Väiksed” (Soolod ja Quadid koos) 20:30, Sõidu pikkus 10-15min +2ringi;
   Autasustamine kohe peale viimase võistlussõidu finishit

Registreerimine:  
Erolukorra tõttu palume kuni 1. juulini eelregistreerida, kirjutades emailile:  kolmapaevakross@gmail.com
*Nimi  *Ratta number * Masinaklass

Kohapeal registreerimine ja transponderite väljastamine: 17:30 – 18:30.

Registreerimisel vajalik:
1) Tervisedeklaratsioon - see saadetakse eelregistreerimisel võistleja emailile. Samuti võimalik täita kohapeal.
2) EMF kehtiv võistlejalitsents.
 Võistlejal kellel ...
 a) Puudub EMF kehtiv võistleja litsents, aga on olemas kehtiv õnnetusjuhtumikindlustus, täidab
 registreerimisel ära Omavastutuslepingu ja saab osaleda täielikul omavastutusel.
  b) Puudub EMF litsents ja kellel ei ole ka kehtivat õnnetusjuhtumikindlustust,  tasub kohapeal 10.-eur  
 (ühekordne EMF litsents) ja sellega saab minimaalse vajaliku kindlustuskatte ja õiguse osaleda.

Stardimaks:   Klass „Suured“ 25.-EUR; klass „Väiksed“ 15.-EUR
   (sisaldab: rajakasutus, ajavõtt, meditsiiniline järelvalve)
   Pärnu MC liikmetel stardimaks vastavalt 15.- ja 10.-

Selgitused:   Korraldajal on õigus, ilmastikust tulenevalt, muuta võistluste kohta ja startide aega,   
   teatades sellest ette Pärnu Motoclub´i FB lehel või www.motoclub.ee.
   Päev enne võistlust on rada, hooldustööde tõttu, suletud alates kell 18:00.
   
   .

2020
Pärnu Motoclub´i lahtised treeningvõistlused, JUHEND.
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   Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2m nõuet (grupis tuleb teistega hoida
   vähemalt  2-meetrist vahet). Niisamuti tuleb nõet jälgida võistlusrataste pesuboksis.
   Võistlustulemused pannakse üles 48h jooksul FB lehele ja hiljem www.motoclub.ee.
   Sarja lõpparvestusse läheb iga võistleja 10 etapi paremad tulemused.

Autasustamine:  Autasustatakse iga masinaklassi (S.Soolod, S.Quad, V.Soolod ja V.Quad)
   kolme paremat autasude ja üllatustega. Kõigi osalejate vahel loositakse igal etapil
   välja ka üllatusauhind toetajatelt!!!
   Sarja üldarvestuse paremad saavad Karikad ja auhinnad aasta lõpus,
   Pärnu Motoclub´i pidulikul hooaja lõpupeol.

Võistluste info:  Jüri Makarov- 553 11 99;
   Raido Kiisk - 55 962 252; 


