PROTOKOLL nr 01/2020
04.03.2020

Supermoto komisjoni laiendatud koosolek 04.03.2020 toimus Mäos algusega kell 18:00.
Osalesid Martin Mooses, Svetn Vetkin, Kristjan Siilak, Meelis Pärtelpoeg, Eiki Kunder , Mait
Kukk, Rauno Kais.

Koosoleku päevakord:
Päevakord:
1. 2020 reeglite kinnitamine (kas peaks miskit muutma vs 2019 reeglid)
2. 2020 aasta võistlusklasside kinnitamine (sõitude pikkused, klasside vanused)
3. 2020 aasta kalendri kinnitamine (lisada Aravete etapp augusti lõpus)
4. Muud küsimused

Arutelu:
1. Otsustati läbi rääkida Aravete raja omanikuga, et korraldada 22-23 august 2020 EMV

etapid supermotos, eeldusel et raja krossiosa muudetakse ohutumaks.
2. EMV ja EKV osavõistluste tulemused arvestatakse koondtabelis, kui stardib vähemalt

3 võistlejat võistlusklassis.
3. Kõikides klassides on kohustuslik ühe või kaheosalise nahast kombe kandmine välja

arvatud Superquad, SM Street ja Open klass.
4. SM50 ja mini klassi sõitude ajal rajal abistamas olevad lapsevanematel on kohustus

kandma kollast neoonvesti (peab erinema rajakohtunike vestide värvist)
5. SM65 ja SM Junior klassis stardis abistamine lubatud. Sõidu ajal lapsevanematel rajal

viibimine keelatud, kuid sõitja kukkumisel abistamine lubatud tingimusel, et ei segata
kaasvõistlejaid.
6. D rõngastega võistluskiivri kandmine on kohustusliku v.a SM Street klassis.
7. Eelregistreerimine võistlustele lõpeb võistluspäeva eelse nädala kolmapäeva keskööl.

Registreerides võistlustele ja mitte kohale ilmumisel trahvitakse sõitja klubi 15 euroga
mitte ilmunud sõitja kohta (trahv ei rakendu mõjuva põhjuse esitamisel Supermoto
komisjonile). Kohapeal registreerudes on osavõtutasu 15 eurot kallim.
8. Uute klassidena lisandusid S3, , Pitbike open, Pitbike 160 ning SM85 nimetus

ühtlustati Euroopa MV klassiga SM Junior.
9. Arutati sõitjate vanuseid erinevates klassides järgmiselt:
a. SM50 vanus 4-9 a. Kui hooaja esimesel etapil on võistleja 9, siis hooaja lõpuni

võib võistelda sama klassis.
b. SM65 vanus 7-12 a. Kui hooaja esimesel etapil on võistleja 12, siis hooaja

lõpuni võib võistelda sama klassis.

c. SM Junior 8-14 a. Kui hooaja esimesel etapil on võistleja 14, siis hooaja lõpuni

võib võistelda sama klassis.
10. EMV klassid: S1, S4, SM Junior, SM65, SM50, SuperQuad. EKV klassid: Open, S3,

Korraldaja karikale: SM50mini/PW, Pitbike Open, Pitbike 160, SM Street.
11. SM Street klassi arvestus toimub korraldaja karikale ning sellest lähtuvalt on SM

Street klassi osavõtutasu 20 eurot ning litsentsitasu 10 eurot võistluse kohta.
12. Täiendada võistlusmääruseid punktiga, et SuperQuad-i laius ei tohi ületada 1300 mm.
13. Arutati võistlusformaati, kus päeva esimeses pooles sõidavad ainult as flati klassid

(SM50, SM65, Pit160, PitOpen, SM Street, S4) ning seejärel alustavad võistluspäeva
krossiosaga võistlusklassid (S1, S3, Open, SuperQuad, SMjunior).

Koosoleku lõpp 20:00
Protokollis Kristjan Siilak

