2022

Pärnu Motoclub´i lahtised treeningvõistlused, JUHEND.
Korraldaja:

Klubi:
Peakohtunik:
Ajavõtt:
Rajameistrid:

“Pärnu Motoclub”
Raido Kiisk
Marko Saareke
MX Timing
Reiko Burket
Mark Tori

motohot@hot.ee
55962252
534 86 313
54542299
5030546
55538484

Aeg:

04.05.22 kuni 12.10.22 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 Soolod” (125cc – 650cc soolod), “Väiksed Soolod” (kuni 85cc soolod),
“Suured 4-rattalised” (kõik Quadi klassid, alates Q Jun ja ATV)

Ajakava:

Treeningsõidud 18:00 - 18:45 (järjekord vastavalt: „Suured“ , „Väiksed“ , “4-rattalised”)
(Võistlejatele treening kohustuslik);
Kõikidele masinaklassidele toimub 2 starti. Esimene start ~19:00
1) “Suured Soolod” Sõidu pikkus 15-20min +2ringi;
2) “Väiksed Soolod” , Sõidu pikkus 10-15min +2ringi;
*3) “Suured 4-rattalised” Sõidu pikkus 15-20min +2ringi; NB! Antud klassi sõit toimub
ainult juhul, kui on vähemalt 4-5 võistlejat. Selleks palume oma tulekust eelnevalt teada
anda peakohtunikule: 55962252
Autasustamine kohe peale viimase võistlussõidu finishit

Registreerimine:

Kohapeal registreerimine ja transponderite väljastamine: 17:30 – 18:30.
Registreerimisel on vajalik: EMF kehtiv võistlejalitsents.
Võistlejal, kellel puudub litsents, on võimalik kohapeal see soetada: 5€ , mis sisaldab
minimaalset õnnetusjuhtumi kindlustust ja õiguse osaleda.

Stardimaks:

Klass „Suured“ 30.-EUR; klass „Väiksed“ 20.-EUR
(sisaldab: rajakasutus, ajavõtt, meditsiiniline järelvalve)
Pärnu MC liikmetel stardimaks vastavalt 20.- ja 15.-

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.
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) 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;

