Kooskõlastatud EMF:

Kooskõlastatud MX komisjon :

“PÄRNU OFFROAD 2009”
EMV KESTVUSKROSSIS I etapp
KESTVUSKROSS POTSEPA KARJÄÄRIS, PÄRNUMAAL, 11.04.2009
KORRALDAJA:
MTÜ Pärnu Motoclub
Võistluste direktor
Võistluste peakohtunik
Pearajameister
Stardi/finishi vanem
MASINAKLASSID:
1. 85 cc
2. E 1
3. E 2
4. E 3
5. Veteranid 50+

(EMV)
(EMV)
(EMV)
(EMV)
(EMV)

www.motoclub.ee
Karmen Saareke
Marko Saareke
Andrus Saar
Raido Kiisk

motohot@hot.ee
51 90 13 11
53 48 63 13
50 34 84 5
55 96 22 52

6. Harrastajad kuni 35a.
7. Harrastajad üle 35a.
8. Quadracers
9. ATV 700.
10. ATV 1000
11. Q100 ja Q200

(EKV)
(EKV)
(EMV)
(EKV)
(EKV)
(EKV)

VÕISTLUSE MÄÄRANG:
Eesti Meistrivõistluste I etapp masinaklassidele 85cc, E1, E2, E3, Quadracer, Veteran 50+.
Eesti Karikavõistlused I etapp masinaklassidele Kuni 35, üle 35 eluaasta, Quad 35+, ATV 700,
ATV 1000, Q100 ja Q200
AJAKAVA:
Registreerimine ja tehniline kontroll masinaklassidele 1 kuni 7
Registreerimine ja tehniline kontroll masinaklassidele 8 kuni 11
Start masinaklassidele 1 kuni 7 (Soolod)
Start masinaklassile 11 (Laste Quad 100 ja 200)
Masinaklasside 1 kuni 7 ja 11 autasustamine
Start masinaklassidele 8 kuni 10 (Quad, ATV700 ja ATV1000)
Masinaklasside 8 kuni 10 autasustamine

08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
11:00 – 13:00
13:30 – 13:50
14:00
15:00 – 16:30
17:00

TÄHELEPANU !!!
1. POTSEPA KARJÄÄRI KÕIK RAJAD ON TREENINGUTEKS SULETUD ALATES 7. APRILLIST
KUNI VÕISTLUSTE TOIMUMISENI !
2. VÕISTLUSPÄEVA HOMMIKUL, RATASTE SOOJENDUSEKS VÕIB KASUTADA AINULT
KORRALDAJA POOLT, SPETSIAALSELT SELLEKS ETTE NÄHTUD SOOJENDUSRADA!
VÕISTLUSTE KÄIK:
Võistlustrass on märgitud Pärnu maakonda, Potsepa karjääri.
Trassi pikkus soolomootorratastele on orienteeruvalt 5-6 km ning võistluse kestvuseks 2 tundi.
Trassi pikkus ATV ja Quad on orienteeruvalt 5-6 km ning võistluse kestvuseks 1,5 tundi.
ATV ja Quadracerid paigutatakse stardieelsesse boksi vastavalt võistlejate saabumise järjekorrale.
Soolomootorrattad paigutatakse boksi masinaklasside järgi ja vastavalt saabumise järjekorrale
“SPORT Boks”: E1, E2 ja E3; “Boks 2”: alla 35a ja 35+; “Boks 3”: 85cc, 50+ ja Naised.
NB! Stardieelne boks avatakse 1 tund enne starti ja suletakse 30min enne starti.

Mitte nõutekohaselt rajale tulnud võistleja tulemust ei arvestata ja võistlejat karistatakse
rahatrahviga 5000.- EEK. ATV ja Quadracer masinatele on kohustuslik suretusnupp.
BOKSI PEATUS:
Tankimine boksis ainult seisva mootoriga. Rikkumise korral võistleja tulemus diskvalifitseeritakse.
Boksist väljumist hakkab reguleerima kohtunik, mis hoiab ära boksist välja sõitva võistleja võimaliku
ettesõidu rajal olevale võistlejale.
STARDIPROTSEDUUR:
Mõlemat starti filmitakse. Start antakse minuti jooksul peale peakohtuniku sellekohast märguannet.
Start on seisva mootoriga. Vale startija diskvalifitseeritakse. Massilise valestardi korral suunatakse kõik
võistlejad stardijoone taha ja antakse uus start.
Võistlusrada on täies mahus märgistatud, rajal jälgivad võistlejate tegevust rajakohtunikud ning
raja lõikaja tulemus diskvalifitseeritakse.
Võistlus lõppeb ajalimiidi täitumisel, mille järel algab võistlejate finišeerumine olenemata liidri asukohast
rajal. Võistlejate paremusjärjestuse määrab iga võistleja poolt läbitud ringide arv ja koht teiste võistlejate
suhtes.
REGISTREERUMINE:
Registreeruda võistlusele on võimalik www.msport.ee. Mõlmasse starti pääseb kuni 250 võistlejat.
Eelregistreerumine lõppeb 7. aprill Selleks hetkeks peab olema tasutud ka stardimaks, mis garanteerib
võimaluse võistelda. Stardimaksu mitte tasumisel on korraldajal õigus anda satrdi koht uuele võistlejale.
Peale 7. aprilli saab registreeruda vaid siis, kui on veel vabasid numbreid. Kohapeal on võimalik
registreeruda vaid siis, kui on vabasid numbreid või keegi võistlejatest on jäänud tulemata.
STARDIMAKS:
Stardiraha on võimalik tasuda pangaülekandega 500.- EEK täiskasvanutele ja 300.- EEK noortele ja
naistele. Pangaülekannet on võimalik teostada MTÜ Pärnu Motoclub arveldusarvele 221019588635
IBAN: EE532200221019588635, S.I.F.T. HABAEE2X, Hansapank Liivalaia 8, 15040 Tallinn.
ÜLEKANDEL PEAB OLEMA NÄIDATUD VÕISTLEJA NIMI, VÕISTLUSKLASS JA
VÕISTLUSNUMBER.
Eelregistreerumine lõppeb 7. aprillil.
Peale 7.aprilli ja kohapeal on stardimaks 800.- EEK täiskasvanutele ja 400.- EEK noortele,
kui on veel vabu numbreid.
PROTESTID:
Kõik protestid tuleb esitada vastavalt „EMF Kestvuskrossi võistlustingimused 2009“, punktile 15.
KINDLUSTUS:
Välisvõistleja rahvuslik föderatsioon peab osavõtuavalduse viseerimisega kinnitama, et sõitja (kaassõitja)
on kindlustatud vastavalt FIM`i nõuetele.
Korraldaja ei vastuta mootorrataste, nende detailide ja lisavarustuse kahjustamise eest, õnnetusjuhtumi,
tulekahju, varguse vms. tagajärjel.
Võistluspaigas kohapeal on võimalik osta EMF ühekordne võistlusluba maksumusega 600.- krooni.
KAEBUSTE ESITAMISEST LOOBUMINE:
Lisaks FIM`i Spordikoodeksi nõuetele, ütlevad sõitjad ja kaassõitjad oma osalemisega lahti kõikidest
õigustest esitada kaebusi ja proteste organisaatorite, või agentide vastu arbitraaži või kohtu kaudu või
mõnel muul viisil, mis ei ole ära toodud FIM`i Spordikoodeksis, mis puudutavad kahju heastamist, mille
tekitamise eest nad võivad olla vastutavad seoses organisaatori, tema ametniku, esindajate või agentide
tegude või tegevusetusega käesoleva juhendi täitmisel või, mis aitasid kaasa nende tegevusele või
tulenesid nende tegevustest.

AUTASUSTAMINE:
-Iga võistlusklassi kuus (6) paremat saavad karikad;
-Iga võistlusklassi kolm (3) paremat saavad auhinnad;
-Quad 35 + paremat (aasta lõpus autasustatkse kolme paremat)
TULEMUSED:
Esialgsed tulemused avaldatakse sekretariaadis ja võistluste ametlikul teadetetahvlil.
Lõplikud tulemused kinnitatakse 24 tunni jooksul ja avaldatakse korraldaja (www.motoclub.ee),
EMF ( www.msport.ee ) kodulehekülgedel ning samuti interneti aadressilt www.mylaps.com

Kohtumiseni 11.04.2009 Potsepal ! Lugupidamisega korraldajaklubi - Pärnu Motoclub.

