
HONDA ESITLEB
ESTONIAN ENDURO WEEKEND

               04.-05.mai 2019

04. mai  Tartu Superenduro (Tartu lauluväljak) EKV
05. mai  Enduro „Leigo Järved „ EMV/EKV

ESTONIAN ENDURO WEEKENDI ÜLDVÕITJAT

PREMEERIB HONDA 250 EUROGA

VÕISTLUSJUHEND
Super Enduro Tartu 2019
TARTU LAULUVÄLJAK

EKV  I etapp

Super endurol  VÕIB SÕITA NII KROSSI KUI ENDURO MOOTORRATTAGA. (kõik 
võistlusmasinad peavad kandma võistlusnumbrit).
REHVIVALIK VABA
Täpsed SE reeglid  www.msport.ee

Peakorraldaja: MTÜ Võrtsjärve Ekstreem Enduro,  
Info: riho.kollist@mail.ee    tel +3725014885
Peakohtunik: Taavi Leppik              tel +3725084864   FIM
Stardi / Finisi kohtunik: Vahur Mürk
Rajameister: Riho Kollist                tel  +3725014885
Abikohtunikud: MC 39
Meditsiin: Tartu kiirabi
Ajavõtt:                                           

AEG: 04 mai       kl 14.00 (registreerimine 12.00-13.30)
KOHT:            Tartu linn, TARTU  LAULUVÄLJAK  (NEW PLACE)
KLASSID:      PRO, Hobi, Algajad, Seenior 40 +
Lisaklass  -      TRIAL

VÕISTLEJATE PARKLA:  Tartu lauluväljaku alumises parklas.

AJAKAVA/PROLOOGI INFO
Registreerimine 12.00-13.30  
Kõik võistlusmasinad peavad olema stardieelses boksis hiljemalt 13.45
ESIMENE klass rajal    kl. 14.00

http://www.msport.ee/
mailto:riho.kollist@mail.ee


OSAVÕTU TASU    30eur                                                                  
                                                                                          
SE eelregistreerimine on KOHUSTULIK. Mitte eelregistreerunud võistlejale, kes soovib SE 
osaleda, lisandub 10 eurot . SE lõppeb eelregistreerimine võistlusnädala neljapäeval.
Eelregistreerimine toimub www.msport.ee  
Lisainfot saab e-maili teel riho.kollist@mail.ee  või telefonil   +3725014885.
Võistlusnumbritega seotud küsimused   -  Toivo Nikopensius   toivo.nikopensius@mail.ee
 
RADA ja FORMAAT
Rada kulgeb ringina.
Rajal on erinevate raskusastmetega takistused, millest raskematest on võimalik ringiga mööduda. 
Kindlasti on oodatud ka beginners ja hobi sõitjad.
Esmakordselt toimub Tartu SE uues kohas Tartu lauluväljakul. Kogu võistlustrass saab maha 
märgitud tervele lauluväljaku alale k.a kaare alune ja kaare esine, samuti siseruumid jne. 
Formaadi teeme võimalikult põneva ,kus lisaks eelsõitudele , kvalifikatsioonile ja võistlussõitudele 
tulevad ka iga klassi mees mehe vastu superfinaal sõidud , kus selguvad iga klassi 1,2,3,4 kohad.
Üritus on esmakordsel laupäevasel päeval , seega ootame rohket osavõttu ja põnevat võistlust. Kogu
üritus jätkub pühapäeval Leigol EMV Enduro etapiga. 

13.45 -VÕISTLEJATE KOOSOLEK JA PROOVIRING JALGSI.(kohustuslik)

Transponderi kontroll:
Toimub igale klassile eraldi enne kvalifikatsioonide  algust.
 Kvalifikatsioon ,treening:
Iga klass saab 8 minutit kvalifikatsiooni ja treeningu aega , mille jooksul tuleb teha üks kiire ring. 
Selle kiire ringi aeg määrab mitmendana saab valida kohta põhisõitudes.

Põhisõit
Põhisõitudesse  pääsevad kõik sõitjad ,kes saavad kirja kvalifikatsioonis ringiaja. 

NB SUPER ENDUROLE SAAB REGISTREERIDA AINULT DOKUMENDI ALUSEL, MIS 
TAGASTATAKSE TRANSPONDERI TAGASI TOOMISEL

NB! Super endurol toimub kõik võimalikult täpselt kella järgi. Igal ajal peab olema valmis starti 
minema,“kes hiljaks jääb see ilma jääb“. Info on üleval teadete tahvlil.
Korraldaja jätab endale , mitte korraldajast olenevate põhjuste ilmnemisel, õiguse teha 
võistluse käigus  muudatusi , võistluse parema ja huvitavama läbiviimise eesmärgil.

Olete kõik oodatud sõitma ja vaatama kuidas tehakse jälle Tartus ajalugu, ERITI ÄGEDAL UUEL  
RAJAL, UUES KOHAS, LAULUVÄLJAKUL, kus saab ära kasutatud iga pisemgi kohalik element.

Samuti on kõik oodatud 5. mai Leigo Endurosprindile.

Estonian Enduro Weekendi 2019 kahepäeva üldvõitjat premeeritakse 200 euroga

Tere tulemast!

mailto:riho.kollist@mail.ee
http://www.msport.ee/

