
               

MMM 2015
 “X Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused”

ja
nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused “X Mulgikakerdus 2015” 

VÕISTLUSJUHEND

Eesmärk: MMM-i  eesmärk  on pakkuda  kord  aastas  motomehaanikutele  ja  teistele  motokrossi/enduro 
huvilistele  võimalust  panna proovile  oma motokrossi/enduro  oskused ja võistelda  teiste  omasugustega. 
Eelmise aastaga sarnaselt on korraldajate eesmärk ka sel aastal tuua rajale noored krossisõitjad, samuti on 
mõeldud  enduro  sõitjatele.  Juubeli  ürituse  UUDIS  on  aga  võistlus  100  ringi  võidusõit  e.  RACE OF 
CHAMPIONS.

Kontseptsioon: MMM on iga-aastane ühekordne üritus, mis kaitseb igati EMF-i põhiväärtusi ja ei ole idee 
sündimise  hetkest  peale  mingil  moel  soovinud  kahjustada  föderatsiooni  huve,  tekitades  väljaspool 
organisatsiooni tegutseva masinaklassi või võistlusseeria. 

MMM-i põhiklassis saavad võistelda ainult need sõitjad, kes ei ole viie aasta jooksul osa võtnud mitte 
ühestki motokrossi  võistlusest  (välja  arvatud  võistlejad  klassides  Poisid  50cc  PW  ja  Naised)! 
Vabandame  ette  nende  harrastajate  ees,  kes  on  ostnud  endale  varustuse,  osalenud  mõnel  motokrossi 
võistlusel ja loodavad siiski MMM-ist osa võtta. Nendel sõitjatel soovitame anda oma varustus ja sõiduriist 
parimale sõbrale kellega tulevikus koos sõitmas hakata käima. Korraldaja jätab endale õiguse need sõitjad 
stardist kõrvaldada (ka võistluste ajal).

MMM on mõeldud motokrossi huviliste sõpradele ja mehhaanikutele.

1. Aeg, koht, masinaklassid

Võistluse aeg:            19. - 20. September 2015.a.

Võistluse koht:          Viljandi, Holstre-Nõmme krossirada ja metsad.

Masinaklassid:           Mehed OPEN e. MMM
50 cc PW
SIDEMEHED (külgvankrid)
TEERULLID (QUADID)
Naised OPEN
RETRO 
1H HARD ENDURO

Eraldi võistlus: 20.September 100 ringi sõit e. “RACE OF CHAMPIONS”
NB! Võivad osaleda kõik motospordi huvilised k.a tegevsõitjad

2. Võistluse korraldus
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Korraldaja: MTÜ Autra Racing/Redmoto RC Toomas Triisa 5047492
Rauno Tuula 5105302
Martin Arumäe 5526711

Stardi-finiši vanem: Jüri Triisa jun. 5122877  
Rajameister: Tauno Tuula 5032677
Peakohtunik: Marko Saareke
Ajavõtu vanem: EMF 5111213
Meditsiiniteenistuse vanem: Külvar Mand 5116642

3. Võistlustingimused

Palume  võistlejatel  võistlusest  osavõtt  registreerida  veebilehel  www.msport.ee alates  20.08.2015 kuni 
15.09.2015 kella 12.00! 
Võistlus toimub EMF-i poolt kinnitatud dokumendi “Motokrossi Võistlustingimused 2015” alusel. Kõigil 
võistlejatel peab olema korralik kiiver, rinnakaitsmed, põlvekaitsmed ja krossisaapad, mida kontrollitakse 
enne treeningule ning eelsõitudele minemist! 
Arvesse lähevad kõigi sõitjate tulemused, kes läbivad vähemalt kaks ringi.

Mehed OPEN ehk MMM: Saavad võistelda ainult need sõitjad, kes ei ole viie aasta jooksul osa võtnud 
mitte ühestki (kaasaarvatud hobikrossiliiga  www.ehkk.ee) motokrossi võistlusest.  Registreerinud sõitjate 
osalemist  motokrossi  võistlustel  kontrollitakse.  Stardinumbrid  väljastab  korraldaja.  Võistlejate  lõplik 
nimekiri ja stardinumbrid avalikustatakse hiljemalt 16. septembril 2015 veebilehel www.msport.ee. Kellel 
on soovi sõita oma stardinumbriga, siis numbri hind on 100€! Oma numbri eest tuleb tasuda numbrimaks 
MTÜ Autra Racing /  Redmoto  RC arveldusarvele  NORDEA PANK 17003048997, selgitusse märkida 
sõitja nimi ja number. Stardinumbreid ei ole võistluspäeval võimalik muuta. 

50cc PW: Saavad võistelda sõitjad vanuses kuni 9 eluaastat, kellel ei ole litsentsi. Stardinumbrid väljastab 
korraldaja. 

SIDEMEHED (külgvankrid): Klassis  saavad osaleda  sõitjate  paarid,  kus  juht  ei  tohi  olla  võistelnud 
külgvankrite  võistlustel  vähemalt  kolm aastat.  On soovitatav,  et  endised gaasikeerajad oleksid seekord 
kaasreisijad,  tegemist  on  siiski  showga.  Siia  klassi  on  eriti  oodatud  just  praegused  soolosõitjad! 
Stardinumbrite väljastamine toimub sarnaselt Mehed OPEN klassile. 

TEERULLID (quadid):  On masinaklass  neile  sõitjatele,  kes  ei  ole  varem võistelnud QUADiga.  Siin 
masinaklassis võivad võistelda kõik, kes ei ole viimase 3 aasta jooksul osalenud ühelgi QUADi võistlusel. 
Sõiduriistaks siin klassis võivad olla ka ATVd. Stardinumbrite väljastamine toimub sarnaselt Mehed OPEN 
klassile. 

Naised OPEN: Siia  masinaklassi  on oodatud kõik naised.  Naiste  võistlussõidud toimuvad  koos Retro 
klassiga. Naisteklassi sõitjatel ei pea olema litsentsi.

RETRO:  Saavad osa võtta kõik, kellel on vanust üle 45 eluaasta. Retro klassi võistlussõidud toimuvad 
koos Naiste klassiga. 

1H ENDURO: On mõeldud masinaklassile MMM+Naised+Retro. Enduro starti arvestatakse kui võistluste 
kolmandat starti. Enduuro start antakse kõigile MMM klassi sõitjatele korraga ja võistluste pikkuseks on 1 
h. Autasustamisele pääsevad ainult need võistlejad kes on startinud vähemalt ühes krossi stardis kui ka 
enduuro stardis.

Parim  kostüüm  OPEN:  Saavad  osaleda  kõikide  masinaklasside  võidusõitjad,  kellel  on  kaasaegsete 
sõiduriiete  asemel kostüüm või endisaegsed sõiduriided,  millele lisab boonust õhkjahutusega sõiduriist. 
Parim kostüüm valitakse žürii ja publiku koostöös terve võistluspäeva vältel ning parimaid autasustatakse 
Eesti Rahvustekrossi koondise võistlejate võistlusvormidega.
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Meeskondlik arvestus: Meeskonda peab kuuluma neli võistlejat. Meeskond tuleb registreerida laupäeval 
(20.09).  Meeskondlikkusse  tulemusse  läheb  arvesse  –  nelja  sõitja  tulemuste  kokkuvõte  (olenemata 
klassist), meeskondlikult ühtne kostüüm ning meeskonna fännklubi aktiivsus ja silmapaistvus! Siia klassi 
on eriti oodatud firmade poolt väljapandud meeskonnad!

RACE OF CHAMPIONS e. 100 ringi võidusõit  – võistlus toimub pühapäeval 20.09.2015. Võistluste 
eesmärk on 6 tunni jooksul läbida 100 ringi. 100 ringi läbimiseks võib kasutada ühte mootorratast, millega 
sõidab 1-3 sõitjat. Sõita võivad kõik kellel soovi nii proffid, EHKK kui MMMi sõitjad. Paremusjärjestus 
jaguneb järgmiselt:

KULD MEDAL – kõik kes läbivad 100 – ja rohkem ringi
HÕBE MEDAL – kõik kes läbivad 85 - 99 ringi
PRONKS MEDAL – kõik kes läbivad 70 – 84 ringi
Kõige kiiremale kolmele 100 ringi läbijale auhinnad.

Võistluste vältel on lubatud puhata, remontida, süüa jne. Sõita tohib mootorratastega mille kubatuur on 
rohkem kui 85 cc (kaasaarvatud). Osaleda võivad nii kahe, kolme kui neljarattalised sõiduriistad.

4. Osavõtutasud

Osavõtutasu sisaldab ka võistlejate ja publiku kindlustust! Korraldaja korvab kõigi osalejate ühekordse 
litsentsi tasu. Osavõtumaks tasutakse kohapeal. 
Mehed Open e. MMM: osavõtutasu eelregistreerunutele on 50€
50 cc PW: 25€
Sidemehed: osavõtutasu paari peale 70€
Teerullid: 50€
Naised: 45€
Retro: 50€
100 Ringi sõit: 20 € (mootorratas), need kes osalevad kahel päeval siis 15 €.
NB! Kõik, kes ei ole ette registreerunud, peavad tasuma kohapeal osavõtutasu 70€ .

5. Stardinumbrid

Stardinumbrid väljastab korraldaja. Võistlejate lõplik nimekiri ja stardinumbrid avalikustatakse hiljemalt 
18. septembril 2014 veebilehel www.msport.ee. Kellel on soovi sõita oma stardinumbriga, siis numbri hind 
on 100€! Oma numbri eest tuleb tasuda numbrimaks MTÜ Autra Racing / Redmoto RC arveldusarvele 
NORDEA  PANK  17003048997,  selgitusse  märkida  sõitja  nimi  ja  number.  Stardinumbreid  ei  ole 
võistluspäeval võimalik muuta.  

6. Autasustamine

Kõiki võistlejaid autasustatakse rohke AU JA KUULSUSEGA ning paljusid neist läbi fortuuna erinevate 
auhindadega, nagu ka eelmistel aastatel. Lisaks autasustab publik ja žürii päeva tipphetki, näiteks parim 
kostüüm, sõidustiil jne. MMM-i meene saab iga osaleja anduri tagastamisel. Auhindu jätkub paljudele!
Võimalus on toetada üritust rahaliselt või välja panna eriauhindu. Info: Toomas Triisa 5047492.

7. Kord rajal ja boksides

Võistlejad  peavad  olema  eelboksis  10  minutit  enne  stardi  algust.  Kõik  võistlejad,  kes  soovivad  starti 
pääseda  peavad  kandma  registreerimisel  antud  käepaela.  Tsikliga  sõitmine  boksis  ja  väljaspool  boksi 
pealtvaatajate alal on RANGELT keelatud, sõita võib kas rajal või proovirajal.

3

http://www.msport.ee/


Tehniline kontroll – võistleja peab esitama tehnilisele kontrollile kontrollimiseks mootorratta,  millel  on 
numbrid paigutatud kõigile kolmele numbrialusele, numbrilaua taust on soovitavalt valge ja number must. 
Lisaks  mootorrattale  tuleb  kontrollimiseks  esitada  ka  kiiver.  Ülejäänud  varustusest  on  kohustuslikud: 
krossisaapad, rinnakaitsmed ja põlvekaitsmed. Nende olemasolu kontrollitakse stardiboksis!

Transponderid  -  antakse  sõitjatele  võistlusstaabist  registreerimisel  isikut  tõendava  dokumendi  vastu. 
Transponder väljastatakse ainult isikut tõendava dokumendi alusel! Võistluspäeva lõpus tuleb transponder 
tagastada! 

Rada treeninguteks on avatud kuni 14.09.2015 õhtuni. 
Täpsem info: Toomas Triisa 5047492 või Rauno Tuula 5105302.

8  . Ajakava

MMM 2015

Reede, 18. September / TOIMUMISKOHT VILJANDI LINN

22.00 WELCOME PARTY – klubis CHEERS 

Laupäev, 19. September

08.00 – 10.00 Registreerimine (Holstre-Nõmme raja ääres)
08.20 – 08.35 MMM A-grupi vabatreening (stardinr. 1  –  60)
08.40 – 08.55 MMM B-grupi vabatreening (stardinr. 61  –  120)
09.00 – 09.15 MMM C-grupi vabatreening (stardinr. 121 – 180)
09.20 – 09.35 MMM D-grupi vabatreening (stardinr. 181 – 240)
09.40 – 09.55 50 cc PW vabatreening
10.00 – 10.15 Naised + Retro vabatreening
10.20 – 10.35 Sidemehed + Teerullid vabatreening

10.40 Võistlejate koosolek

11.00 50 cc PW 1. start 8 min + 2
11.15 Naised + Retro 1. start 10 min + 2
11.30  ÄSSAD 1. start 10 min + 2
11.50 ÄGEDAD 1. start 10 min + 2
12.40  TUUSAD 1. start 10 min + 2
13.00  TÄHED 1. start 10 min + 2
13.20  SIDEMEHED + TEERULLID 1. start 10 min + 2

14.00 50 cc PW 2. start 8 min + 2
14.35 Naised + Retro 2. start 10 min + 2
14.50  ÄSSAD 2. start 10 min + 2
15.10 ÄGEDAD 2. start 10 min + 2
15.30  TUUSAD 2. start 10 min + 2
15.50  TÄHED 2. start 10 min + 2
16.10  SIDEMEHED + TEERULLID 2. start 10 min + 2

17.00 – 18.00 1H ENDURO START

18 .30 AUTASUSTAMINE

22.00 MMM-i AFTERPARTY klubis CHEERS
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Pühapäev, 20. September

ESIMEST KORDA EESTIS:

” RACE OF CHAMPIONS”
8.00 – 9.30 Registreerimine ja numbrite jagamine
9.15 Võistluste koosolek
10.00 Võistluste start
16.00 Suletakse rada

16.30 Autasustamine

8  . Sissepääs

Igale võistlejale on ettenähtud kaks pääset. Teised peavad ostma pileti. Päevapilet on 7€. 

Teid ootavad “LAVALE” korraldajad, publik ja Teie sõbrad!
Tere tulemast!
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