
                                                                             

 

HARD ENDURO EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE
(EVM) JA EESTI KARIKAVÕISTLUSTE (EKV)

VÕISTLUSREEGLID

Hard  enduro  on  enduro  distsipliini  raskema  kategooria  rahvusvaheline
võistlussari  mis toimub eriti  rasketes tingimustes ning kus võistlusrada ei  pea
olema kõigile osalejatele jõukohane ja läbitav.  Võistlused toimuvad EMV / EKV
raames.
Võistlussarja  eesmärgiks  on  Eesti  enduro  sõitjate  taseme  tõstmine  ning
rahvusvaheliste võistlejate „toomine“ Eestisse, et meie endurosõitjad saaksid end
kodus  proovile  panna  rahvusvahelises  konkurentsis  ning  rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelistel  radadel.  Aastal  2025  võiks  sarja  osalejate  arv  ulatuda
1000 osavõtjani millest välisvõistlejaid on minimaalselt 50%.
Võistlussarja  korraldajaks  on  EMF  liikmesorganisatsioonid  koostöös  EMF-ga.
EMF-i poolseks koordinaatoriks on EMF-Endurokomisjon.

1. Võistlusklassid:  
a. GOLD 
Parimad hard enduro so� itjad ja eelmise hooaja Silver klassi etapi vo� itjad +

hooaja 3 parimat.
b. SILVER
Ko� ik rahvuslike endurovo� istluste E1, E2, E3 ja E40+ klasside so� itjad

c. BRONZE
Rahvuslike endurovo� istluste Hobby, Junior,  Beginners,  Rookie,  V50,  V60, E

W(Naised) klasside so� itjad jt huvilised

Osavo� tja  vo� ib  soovi  korral  osaleda  lubatust  ko� rgemas  vo� istlusklassis  aga  mitte
madalamas vo� istlusklassis.
Silver ja Bronze klassi etappide vo� itjad ja hooaja kolm parimat viiakse ja0 rgmisel hooajal
u0 le u0 ks aste ko� rgemasse klassi.

2. Võistluse juhtimine  
a. Kohtunikekogu
Vo� istluste  u0 le  korraldab  ja0 relevalvet  ning  lahendab  ko� ik  vaidlused  ja

protestid litsentseeritud vo� istluste Peakohtunik.
Vo� istlustel  on  ma0a0 ratud  va0hemalt  ja0 rgmised

kohtunikud/ametnikud/teenistused:
- Peakohtunik 
- Peakorraldaja
- Rajameister 
- Sekretariaadi juht 
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- Ajavo� tuteenuse eest vastutav isik
- Meditsiiniteenistuse vanem

3. Võistlustingimused  
a. Võistleja litsents: Igal registreerinud vo� istlejal peab olema kehtiv 

rahvusliku motofo0 deratsiooni poolt va0 ljastatud vo� istleja litsents. Kohapeal
saab lunastada u0 hekordse vo� istluslitsentsi (lisandub stardimaksule) mis 
kehtib selle konkreetse vo� istluse jooksul.

b. Võistlusnumbrid: 
i. Va0 ljastab korraldaja jooksvas ja0 rjekorras kogu hooajaks. 

Registreerimisel on osalejal vo� imalus ma0rkida oma soovitud 
vo� istlusnumbri ning korraldaja arvestab selle sooviga vo� imalusel. 
Vo� istlusmasinal PEAVAD olema vo� istlusnumbri juures vo� istlussarja
korraldajate sponsorite nimed/logod nagu va0 ljastatavatel 
vo� istlusnumbritel. Sponsorite kleebistest keeldumisel lisandub 
osalustasule 100€. ÜA ldvo� itjal on o� igus ja0 rgmiseks hooajaks 
numbrile 1. Sellest loobumisel numbrit 1 kellelegi teisele ei 
va0 ljastata.

ii. Vo� istlusnumbrid:
1. GOLD – 1-99
2. SILVER – 100-299
3. BRONZE – 300-999

c. Stardimaks on u0 hepa0evasel vo� istlusel maksimaalselt 50€ ja kahepa0evasel
maksimaalselt 75€. Mitte eelregistreerunud vo� istlejal lisandub 
stardimaksule 25 EÜR.

d. Võistlusreeglid: 
i. Vo� istluspa0eval peavad vo� istlusmasinad olema kinnisel stardialal 

ettena0htud stardijoonel minimaalselt 30 min enne starti.
ii. Vo� istlus toimub kestusso� idu po� himo� ttel u0 hisstardina va0hemalt 

vo� istlusklasside lo� ikes. Vo� istluse kestvuse / pikkuse ma0a0 rab iga 
korraldaja oma vo� istlusjuhendis. Vo� istlus lo� peb finisH ilipu 
ma0rguandega finisH ijoonel. 

iii. Ko� rvaline abi on kogu vo� istluse va0 ltel keelatud ko� ikidel GOLD 
klassi vo� istlejatel (madalamatel klassidel vastavalt korraldaja 
vo� istlusjuhendile). Vo� istlejad ise vo� ivad kaasvo� istlejaid aidata va0 lja 
arvatud teise vo� istleja vo� istlusmasina juhtimine / so� itmine. 

iv. Rajakohtunikud vo� ivad abistada ko� iki vo� istlejaid, et va0 ltida 
ohtlikke olukordi vo� i suuremaid ummikuid rajal. 

v. Vo� istlejatel on keelatud kasutada telefoni-/raadiosidet vo� istluse 
ajal. 

vi. Vo� istlusrada on ma0rgistatud u0 htse ma0rgistusega kogu raja ulatuses
ning ekstreemsed, konkreetsele vo� istlusklassile ma0a0 ratud, lo� igud 
on ma0rgistatud vastava klassi nimeliste siltidega ning 
hargnemiskohad on mehitatud kohtunikega.
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vii. Vo� istleja ei tohi kasutada madalama vo� istlusklassi jaoks tehtud 

u0 mberso� itusid. ÜA mberso� idud on ma0rgistatud vastava klassi 
nimetusega siltidega ning mehitatud kohtunikega. Vo� istleja vo� ib 
kasutada ko� rgema vo� istlusklassi rada. 

viii. Vo� istleja peab terve so� idu asuma ma0rgistatud rajal. Kui vo� istleja 
satub rajalt va0 lja, peab ta rajale tagasi tulema samast kohast (vo� i 
mo� nest varasemalt la0bitud kohast). 

ix. Raja „lo� ikamine“ on keelatud (karistuseks minimaalselt 30 sek 
ajatrahv kuni diskvalifitseerimine iga juhtumi kohta vastavalt 
Peakohtuniku otsusele). 

x. Vo� istlus vo� ib olla nii u0 he- kui kahepa0evane mille otsustab etapi 
korraldaja ning sa0 testab selle vo� istlusjuhendis.

xi. Ametlikule vo� istluspa0evale (dele) vo� ib eelneda proloog mille sisu ja
mo� ju tulemustele sa0 testatakse etapi vo� istlusjuhendis.

e. Tehnilised tingimused:
i. Iga vo� istlusel osalev mootorratas peab kogu vo� istluse jooksul 

vastama EMF poolt kinnitatud vo� istlusreeglitele ning olema ohutu 
nii kasutajale kui ka kaasvo� istlejatele. Korraldaja tagab 
vo� istlusmootorratta ja turvavarustuse tehnilise kontrolli etapi 
vo� istlusjuhendis.

ii. Mootorratta kubatuur ja taktilisus on vaba ko� ikidele klassidele
iii. Mootorratas ei pea olema riiklikus registris ega omama kehtivat 

liikluskindlustust kuna vo� istlus toimub va0 ljaspool avalikke teid ja 
liiklust.

4. Muud regulatsioonid   
a. Registreerimine

i. Vo� istlusele registreerimine toimub elektrooniliselt ja 
eelregistreerimine lo� peb minimaalselt 14 o0 o0 pa0eva enne vo� istluse 
algust. Hilisel registreerimisel, 13-7 o0 o0 pa0eva enne vo� istluse algust 
lisandub stardimaksule 50%. Po� hjendatud juhtudel on vo� imalik 
vahetada vo� istlejate nimesid kuni ja0a0b minimaalselt 2 o0 o0 pa0eva 
stardini.

ii. Registreerimisel ma0rgitakse a0 ra:
1. Vo� istlusklass
2. Vo� istleja ees- ja perenimi
3. Klubi nimi
4. Soovitud vo� istlusnumber

b. Tulemuste arvestamine:
i. Vo� istlus toimub kestusso� idu po� himo� ttel. Iga vo� istluspa0eva eest 

saab vo� istleja punkte. Kahepa0evase vo� istluse vo� itja selgub 
punktisumma alusel kus sama punktiarvu korral saab ma0a0 ravaks 
viimase vo� istluspa0eva parem koht. 

ii. Tulemuse saamiseks peab vo� istleja u0 letama ajavo� tujoone vo� istluse 
jooksul va0hemalt u0 hel korral.
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iii. Hooaja kokkuvo� ttes la0hevad arvesse hooaja ko� ikide etappide 

punktid. Kui vo� istleja vahetab hooaja sees vo� istlusklassi, siis 
vo� istlusklassi punkte u0 hest klassist teise u0 le ei kanta (ehk klassi 
siseselt alustab vo� istleja no0 . puhtalt lehelt). Hooaja arvestuses 
teenitud EMV punktid ja0 a0 vad alles. 

iv. Eesti Meistrivo� istluste punktiarvestus: vo� istlejad restatakse 
u0 ldja0 rjestusse vastavalt vo� istlusklassidele (alates raskeimast – 
Gold, Silver, Bronze) ja klassisisestele tulemustele. EMV punkte 
saavad 15 parimat vo� istlejat 

1. Na0 ide: Gold klassis saavad tulemuse kirja 10 osalejat, Silver 
klassis 30, Bronze klassis 60. EMV punkte saavad Gold klassi
10 osalejat ja Silver klassi esimesed 5. 

v. Klubiarvestus: Arvestatakse EMV punktide po� hjal. Arvesse la0hevad 
klubi 5 parimat so� itjat. 

vi. Punktisu0 steem: 
1. koht – 20 p
2. koht – 17 p
3. koht – 15 p
4. koht – 13 p
5. koht – 11 p
6. koht – 10 p
7. koht – 9 p
8. koht – 8 p
9. koht – 7 p
10. koht – 6 p
11. koht – 5 p
12. koht – 4 p
13. koht – 3 p
14. koht – 2p
15. koht – 1p

c. Autasustamine
i. Igal etapil autasustatakse iga vo� istlusklassi kolme paremat 

vo� istlejat.
Iga  etapi  korraldaja  vo� ib  lisada  vo� istlusklasse,  suurendada

autasustatavate  hulka  ning  va0 lja  anda  eriauhindu  ja  kingitusi.
Klubide arvestuses autasustatakse parimat klubi.

ii. Hooaja kokkuvo� ttes on enim EMV punkte kogunud vo� istleja Eesti 
Meister Hard Enduro-s. 

iii. Hooaja kokkuvo� ttes autasustatakse iga vo� istlusklassi kolme 
paremat vo� istlejat EKV karikaga. 

iv. Hooaja kokkuvo� ttest autasustatakse parimat klubi ra0ndkarika ja 
Klubide karikaga mis ja0 a0b ja0 a0 valt vo� itnud Klubile

d. Vaidluste ja protestide lahendamine
i. Vaidlused ja protestid esitatakse kirjalikult vo� istluse sekretariaati 

adresseerituna peakohtunikule hiljemalt 15min peale viimase 
osavo� tja finisHeerimist. Protesti esitamisega koos makstakse 
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lunaraha 100€, mis tagastatkse protesti rahuldamisel. Protest 
vaadatakse peakohtuniku poolt la0bi esimesel vo� imalusel ning otsus
tehakse enne autasustamist. Tulemusi mitte mo� jutava protesti vo� ib
la0bi vaadata ja otsuse kujundada hiljemalt na0dala jooksul. 
Peakohtunik annab sellest protesti esitajale teada vo� istluspaigas.

e. Ku0 simustes, mida antud vo� istlusreeglid ei kata, la0htutakse „FIM HARD 
ENDÜRO WORLD CHAMPIONSHIP REGÜLATIONS 2021“ dokumendist.
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