
VASALEMMA HARD ENDURO 2018 

 

Toimumisaeg ja koht: 20.10.2018 kell       

14:00 Vasalemma rallikrossirajal  

59°13′59.865″, 24°16′50.473″ 

Korraldusmeeskond: 

Peakorraldaja: Mihkel Vingal, +3725256921 

Raja ehitus ja ohutus: Janar Kukk +37256801744 

Ajavõtt: Margus Värton, +3725162501 

Peakohtunik: Veiko Biene, +37256229338 

Meditsiin: Läänemaa Haigla kiirabi 

Ajakava: 

Registreerumine ja mootorrataste tehniline kontroll: 10:00-13:00 

Võistlejate koosolek: 13:15 

Start: 14:00 

Formaat: 2h kestvussõit 

Klassid ja privileegid: 

Gold- kõrvalise abi kasutamine keelatud. 

Silver- kõrvalise abi kasutamine lubatud (ainult varasemalt registreeritud abilised). 

Bronze- kõrvalise abi kasutamine lubatud (ainult varasemalt registreeritud abilised). 

40+ - kõrvalise abi kasutamine lubatud (ainult varasemalt registreeritud abilised). Klassi 

arvestuses osalemiseks peab vanus võistluspäeval olema vähemalt 40 aastat! 

Trial- kõrvalise abi kasutamine lubatud (ainult varasemalt registreeritud abilised). 

Ladies- kõrvalise abi kasutamine lubatud (ainult varasemalt registreeritud abilised). 

NB! Võistluste korraldajal on õigus võistleja registreeritud klassi muuta vastavalt tema 

eelmise hooaja võistlustulemustele, NÄITEKS: E-klassi tasemega sõitjaid ei lubata võistelda 

Bronze ja Silver klassis. 



Võistlusele registreerimine: 

Eelregistreerimine toimub www.msport.ee vastava ürituse lehel. 

Eelregistreerimine on avatud kuni 17.10.2018 kell 23:59. 

Eelregistreerides on osavõtutasu 35€, võistluspäeval registreerides 45€. 

Võistlusrajal liikuda soovivad „abistajate tiimid“ peavad olema võistluspäeva hommikul 

registreeritud. 

Võistlusrada ja formaat: 

Ringi pikkus on ca 3km. Esineb raskeid tõuse, kiviastanguid ja tehistakistusi. 

On võimalik, et keerulistemas kohtades Bronze ja Ladies klassile tehakse ümbersõidud. Rada 

on märgistatud piirdelindiga ja suunavate märkidega. Rajamärgistuse tahtlik lõhkumine, 

eiramine või raja „lõikamine“ toob kaasa võistlustulemuse tühistamise. Rajalt eksimise korral 

tuleb sõitu jätkata väljasõidu kohalt. 

Võistlus toimub kestvussõidu formaadis- võitja selgub 2 tunni jooksul ringide läbimise arvu 

järgi. Kes jõuab rohkem, see võidab!  

Hooldusala on avatud ringil määratud kohas mida võib sõitja iga ring kasutada.  

NB! Tankimismatt on kohustuslik! 

Tehniline info: 

Võistlusratas ei pea olema tänavalegaalne. Rehvivalik võistlusel osalemiseks on vaba. 

Võistlusratas peab olema tehniliselt töökorras ning võistlejatele ohutu. Võistlusnumber peab 

olema loetav võistlusratta külgedel ja esiotsal. 

Võistleja peab kasutama vastavat kiivrit, sõidusaapaid ja turvavarustust.  

 

Kohtumiseni Vasalemmas! 

Mihkel Vingal, Motospordiklubi GASGAS MTÜ, +3725256921 



VASALEMMA HARD ENDURO 2018 

 

Time and place of competition: 20.10.2018 kell       

14:00 Vasalemma rallikrossirajal  

59°13′59.865″, 24°16′50.473″ 

Organization: 

Chief Organizer: Mihkel Vingal, +3725256921 

Track and safety: Janar Kukk +37256801744 

Timekeeper: Margus Värton, +3725162501 

Chief Referee: Veiko Biene, +37256229338 

Medicine: Läänemaa Haigla kiirabi 

Ajakava: 

Registration and technical control: 10:00-13:00 

Riders meeting: 13:15 

Start of the Race: 14:00 

Format: 2h cross country 

Classes and privileges: 

Gold- Use of helpers assistance on the track is prohibited 

Silver- Use of helpers assistance on the track is allowed (only registered helpers). 

Bronze- Use of helpers assistance on the track is allowed (only registered helpers).. 

40+ - Use of helpers assistance on the track is allowed (only registered helpers). Competitor 

has to be 40 years old on the competition day! 

Trial- Use of helpers assistance on the track is allowed (only registered helpers).. 

Ladies- Use of helpers assistance on the track is allowed (only registered helpers).. 

NB! The organizer of the race has the right to change the registered class of the competitor 

according to the results of his previous race, EXAMPLE: E-class drivers are not allowed to 



compete in the bronze and silver class! 

Registration: 

Preregistration is possible on site  https://msport.ee/events/rummu-hard-enduro-2018/. 

Preregistration is open until 17.10.2018 23:59. 

Participation fee is 35€, without preregistration on the competition day 45€. 

Helpers and assistances must be registered on the competition day. 

Racing Track and format: 

Lap length is approx. 3km. There is some hard uphills, limestone „steps“ and superenduro 

elements. 

Is possible, that in some places are „chickenways“. Intentional non-compliance with the race 

track by the competitor will result in the cancellation of the race result. In case of leaving the 

race track by mistake, the competitor must re-enter the race track in the same point. 

According to the enduro rules standard Motorcycle mat is mandatory in the maintenance 

area. 

The competition is in crosscountry format- The winner is the competitor, who has completed 

the most laps during the given time 

Maintenance area is on signed place and it can be used every lap.  

Tehniline info: 

Race bike does not have to be road-legal. Tyre selection is free. 

Race bike has to be in technically good condition. Racing number must be on the front and 

the sides of racing bike. 

The competitor must have a valid helmet, suitable boots and chest / back protector. 

Welcome and see you at Vasalemma! 

Mihkel Vingal, Motospordiklubi GASGAS MTÜ, +3725256921 

 


