HardEST Aidu 09.05.2021
EESTI HARD ENDURO MEISTRI- JA KARIKAVOISTLUSTE 1. ETAPP
AEG, KOHT:
09.05.2021, Aidu sõ! udekanal, Lu' ganuse vald, Ida-Viru Maakõnd
KORRALDAJA:
MTU+ TAMK (Tõila Autõ-Mõtõklubi) tamk.mtu@gmail.cõm Tel.55956626
MASINAKLASSID:
GOLD: Parimad hard endurõ sõ! itjad
SILVER: 2020 hõõaja rahvuslike endurõvõ! istluste E1, E2, E3 ja E40+ klasside sõ! itjad *
BRONZE: 2020 hõõaja rahvuslike endurõvõ! istluste Hõbby, Juniõr, Beginners, Rõõkie,
V50, V60, E W(Naised) klasside sõ! itjad jt huvilised *
TRIAL: Trial mõõtõrratastega võ! istlejad (kõrraldaja karikas).
* Võ! istleja võ! ib sõõvi kõrral õsaleda lubatust kõ! rgemas võ! istlusklassis aga mitte
madalamas võ! istlusklassis.
VÕISTLUSTE KORRALDUS:
Peakõhtunik: Sulev Tõ! nissõn sulev.tõnissõn@gmail.cõm Tel.5139040
Peakõrraldaja: Tõõmas Merilai; Rene Jerbach MTU+ TAMK (Tõila Autõ-Mõtõklubi)
tamk.mtu@gmail.cõm Tel.55956626; 55566666
Rajameister: Rene Jerbach rene.jerbach@hõtmail.cõm Tel.55566666
Sekretariaadi juht: Tanel Kingu tanel.kingu@gmail.cõm Tel.55566056
Ajavõ! tt: Urmas Peegel piksepini@gmail.cõm Tel.53000016
Meditsiin: Kaitseliit
REGISTREERIMINE
www.mspõrt.ee
Eelregistreerimine lõ! peb neljapa' eval 6.mail kell 18:00
Osavõ! tutasu: 25€
Eelregistreerimata võ! istlejatele lisandub stardimaksule 25€.
Igal registreerinud võ! istlejal peab õlema kehtiv rahvusliku mõtõfõ' deratsiõõni põõlt
va' ljastatud võ! istleja endurõ litsents. Kõhapeal saab lunastada u' hekõrdse
võ! istluslitsentsi (lisandub stardimaksule) mis kehtib selle kõnkreetse võ! istluse jõõksul.
VÕISTLUSNUMBRID
Va' ljastatakse kõrraldaja põõlt kõõs transpõnderkleebistega kõha peal. Registreerimisel
õn õsalejal võ! imalus ma' rkida õma sõõvitud võ! istlusnumbri ning kõrraldaja arvestab
selle sõõviga võ! imalusel.
Numbrite vahemikud klasside kaupa:


GOLD – 1-99
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SILVER – 100-299
BRONZE – 300-799
TRIAL – 800-999

VÕISTLUSREEGLID (täienduseks HARD ENDURO EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE
(EVM) JA EESTI KARIKAVÕISTLUSTE (EKV) VÕISTLUSREEGLITELE):
1. Võ! istluspa' eval peavad võ! istlusmasinad õlema kinnisel stardialal ettena' htud
stardijõõnel minimaalselt 30 min enne starti.
2. Võ! istlus tõimub kestussõ! idu põ! himõ! ttel u' hisstardina va' hemalt võ! istlusklasside
lõ! ikes. Võ! istluse kestvus õn GOLD klassi sõ! itjatele va' hemalt 2 ringi, teistele va' hemalt
1 ring. Võ! istlus lõ! peb finisJ ilipu ma' rguandega finisJ ijõõnel.
3. Võ! istlusraja la' bimiseks õn võ! istlejal aega 5 tundi.
4. Kõ! rvaline abi õn kõgu võ! istluse va' ltel keelatud kõ! ikidel GOLD klassi võ! istlejatel.
SILVER / BRONZE / TRIAL klassi võ! istlejatel abi kasutamine lubatud v.a. „NO HELP“
sektsiõõnides. Võ! istlejad ise võ! ivad kaasvõ! istlejaid aidata va' lja arvatud teise
võ! istleja võ! istlusmasina juhtimine / sõ! itmine.
5. Rajakõhtunikud võ! ivad abistada kõ! iki võ! istlejaid, et va' ltida õhtlikke õlukõrdi võ! i
suuremaid ummikuid rajal.
6. Võ! istlejatel õn keelatud kasutada telefõni-/raadiõsidet võ! istluse ajal.
7. Võ! istlusrada õn ma' rgistatud u' htse ma' rgistusega kõgu raja ulatuses ning
ekstreemsed, kõnkreetsele võ! istlusklassile ma' a' ratud, lõ! igud õn ma' rgistatud vastava
klassi nimeliste siltidega ning hargnemiskõhad õn mehitatud kõhtunikega.
8. Võ! istleja ei tõhi kasutada madalama võ! istlusklassi jaõks tehtud u' mbersõ! itusid.
U+ mbersõ! idud õn ma' rgistatud vastava klassi nimetusega siltidega ning mehitatud
kõhtunikega. Võ! istleja võ! ib kasutada kõ! rgema võ! istlusklassi rada.
9. Võ! istleja peab terve sõ! idu asuma ma' rgistatud rajal. Kui võ! istleja satub rajalt va' lja,
peab ta rajale tagasi tulema samast kõhast (võ! i mõ! nest varasemalt la' bitud kõhast).
10. Raja „lõ! ikamine“ õn keelatud (karistuseks minimaalselt 30 sek ajatrahv kuni
diskvalifitseerimine iga juhtumi kõhta vastavalt Peakõhtuniku õtsusele).
VÕISTLUSRADA:
Rada kulgeb tehismaastikul ja sisaldab va' hemalt kahte kõntrõllpunkti.
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