
Info:  Peakohtunik:  Raido Kiisk +372 5596 2252;  Rajameister: Reiko Burket +372 5030546 
 Korraldajaklubi esindaja: Jüri Makarov: +372 553 1199;   Ajavõtt: MxTiming +372 54542299

KOHTUMISENI !!!!

Lisaks hea teada:
 * Rada treeninguteks avatud kuni kolmapäevani (26.10). Treeningu hind 15€/ratas.
 * Sümboolse tasu eest pakutakse kohapeal sooja suppi ja veel üht-teist paremat.
 * Registreerimisel vajalik: EMF kehtiv võistlejalitsents.
    Kohapeal on võimalik soetada ka EMF ühekordne võistlejalitsents:5€
 * Autasustatakse iga ala kolme “Parimat Tegijat” ja loomulikult noori suurtest eraldi.
   Juhul kui mõnes klassis on vähem kui viis võistlejat, siis autasustamisele kuulub lõpptulemus.

Pärnu Motoclub lõpetab oma 2022 a. suvist motohooaega taas meeleoluka Mitmevõistlusega,
mille sisuks on teha juba kaheksateistkümnendat 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.
Päeva lõpetab eraldi UUTE klassidega treeningvõistlus “Kolmapäevakross” viimane 14. etapp.

Koht:   Potsepa liivakarjääri krossirajal, Pärnumaal

Stardimaks:   Suured:    35€  (Pärnu MC liikmetele 20€)
   Väikesed ja Naised: 25€  (Pärnu MC liikmetele 15€)

Mitmevõistluste alad:   “Cramo katsumus” ; “Red Bull annab tiivad”;
     “Magusate Kõrsikute Mägi”; “365JP annab energiat”
     “Finaalsõit”

Ajakava:   Registreerimine:   08:45-09:45
   Tehniline kontroll:  09:45 (Võistlusratas peab olema ohutu nii võistlejale endale,
       kui ka teiste võistlejate jaoks. Mootorrattal vajalik võistlusnumber!)
   Võistlejate koosolek: 09:50
   Mitmevõistluste algus:  10:00

   Kolmapäevakrossi koosolek: ~13:00
  Kolmapäevakrossi I start (65cc, 85cc, Naised): ~13:15  (sõidu kestvus: 30min)
  Kolmapäevakrossi II start (Suured Soolod): ~14:00  (sõidu kestvus: 50min)
  Kolmapäevakrossi III start (Suured 4-rattalised): ~15:00  (sõidu kestvus: 40min)
   Autasustamine:   ~16:00
  Kolmapäevakrossi algusajad sõltuvad Mitmevõistluse kestvusest.
  Kes plaanib osaleda ainult viimasest osast, palume kindlasti 1,5h varem kohal olla ning
  arvestada, et stardikoha valikul on eesõigus Mitmevõistlusel osalenul.  

Võistluste aeg: 30. Oktoober, 2022 (pühapäev)

Masinaklassid:  Mitmevõistlustel: Suured Soolod(125cc-650cc) ; Suured 4-rattalised (Quad, ATV)
      Väikesed Soolod (65cc-85cc) ; Naised
   Kolmapäevakrossil: 65cc, 85cc, Naised, Mx Open (Mx A kuni C),
   Mx Hobi (MX D kuni alustavad sõitjad), Mx Veteran 40+, 4-rattalised (Quad, ATV)


