
 

 

Punktitrial II 2021 Valgjärvel 
 
Võistlusala: 

Mototrial 

 

Võistluspaik:

Põlvamaa 

Kanepi vald 

Valgjärve küla 

58.091064, 26.662832 

 

Võistluste toimumise aeg: 

31.juuli – 1.august 2021 

 

Korraldaja: 

Otepää Motoklubi 

 

Võistlusmäärang: 

Klubivõistlus 

 

Reeglid: 

Võistlusreeglid on leitavad aadressil http://results.trial.ee/ 

http://results.trial.ee/


Võistlusel osalemine: 

Palume oma osalemisest teada anda aadressil http://results.trial.ee/ 
 

Võistleja, kes soovib rajal kasutada abistajat, peab võistluspaigas abistaja 

registreerima. 

Abistajale väljastatakse kaelakaart. 

Ilma kaelakaardita abistajat võistluse ajal rajale ei lubata. 

Abistaja registreerimine on tasuta. 
 

 

Võistlusklassid punktitrialis: 

B – alates 13. eluaastast (alaealistel vajalik lapsevanema kohalolek või vanema 

kirjalik nõusolek); 

C – alates 12. eluaastast (alaealistel vajalik lapsevanema kohalolek või vanema 

kirjalik nõusolek); 

D – alates 10. eluaastast (alaealistel vajalik lapsevanema kohalolek või vanema 

kirjalik nõusolek); 

E – võistlejad, kes ei ole käesoleva hooaja 1. jaanuariks vanemad kui 13 

eluaastat (vajalik lapsevanema kohalolek või vanema kirjalik nõusolek), 

Mootori kubatuur kuni 80 cm3 (erandkorras peakohtuniku loal kuni 125 cm3) 

või elektrimootorratas; 

Noored vaba – Algaja tase. Võistlejad, kes ei ole käesoleva hooaja 1. 

jaanuariks vanemad kui 13 eluaastat (vajalik lapsevanema kohalolek või 

vanema kirjalik nõusolek). Mootori kubatuur kuni 80 cm3 (erandkorras 

peakohtuniku loal kuni 125 cm3) või elektrimootorratas. 
Hobi – võistlejad vanusepiiranguta; 

F – võisteldakse kaherattalise elektrimootorrattaga ja kuni 

80 cm3 mootori kubatuuriga mootorrattaga. Klassis saavad 

võistelda lapsed, kes ei ole käesoleva hooaja 1. jaanuariks 

vanemad kui 10 eluaastat (vajalik lapsevanema kohalolek); 

G – lihtsustatud raskusaste, võisteldakse kaherattalise 

elektrimootorrattaga ja kuni 50 cm3 mootori kubatuuriga 

mootorrattaga. Klassis saavad võistelda lapsed, kes ei ole 

käesoleva hooaja 1. jaanuariks vanemad kui 6 eluaastat (vajalik 

lapsevanema kohalolek). 

 

Alaealised peavad registreerimisel esitama lapsevanema või hooldaja kirjaliku 

nõusoleku, v.a. kuni 10-aastased lapsed, kes võivad võistlusel osaleda ainult koos 

lapsevanema või hooldajaga. 

 

Võistlusraja ringipikkus ja katsete arv 

31. juulil ja 1. augustil: 

B, C, D, E, Hobi – 5 km, 6 katset ja 3 ringi 

G, F, Noored vaba – 2 km, 5 katset ja 3 ringi 

http://results.trial.ee/


Ajakava: 

31.07 ja 01.08 

Registreerimine ja tehniline kontroll 9.00 – 10.00  

Võistlejate koosolek 10.30 

Esimese võistleja start kell 11.00 

Eeldatav võistluse lõpetamine 18.00 

 

Litsents ja juhiluba: 

Nõutav kehtiv vastava ala rahvuslik litsents. Kehtivad kõik EMF-i poolt väljastatud 

litsentsid, mis võimaldavad osaleda mototriali võistlustel. Võimalus ka kohapeal osta 

ühekordne litsents 

Ühekordne võistlusluba maksab 5 EUR. 

 

Stardimaks: 

 

Stardimaks B, C, D, E, Hobi – 40 EUR.  

Stardimaks G, F ja Noored Vaba – 20 EUR. 

 

Osavõtutasu tasumine: 

Kohapeal samaaegselt registreerimisega võistlusele 

(NB! kohapeal saab tasuda ainult sularahas ja ainult eurodes) 

 

Korraldustoimkond: 

Peakohtunik: Marja-Liisa Kanger 

Rajameister: Mart Kalve, Kärt Kalve 

 

Lisainfo: 

Mart Kalve mart.kalve@mail.ee 

Tel: 51998233 

 

Võistlus toimub EMFi poolt kehtestatud „Motovõistluste korraldustingimused Eestis 

COVID19 ajal“ dokumendi alusel, mis on leitav veebilehel https://msport.ee/wp-

content/uploads/2021/05/Motospordivoistluste-korraldus-COVID19-ajal-

29042021.pdf Riiklike eriolukorra tingimuste kohta lisainfot leiab aadressilt 

www.kriis.ee. 

 

Otepää kiirabijaam asub 12 km kaugusel. 

Võistluspaigas on telkimisala. 

 

Liiklemisel avalikel teedel KINDLASTI 

järgida liikluseeskirju ja olla 

tähelepanelik ! 

mailto:mart.kalve@mail.ee
https://msport.ee/wp-content/uploads/2021/05/Motospordivoistluste-korraldus-COVID19-ajal-29042021.pdf
https://msport.ee/wp-content/uploads/2021/05/Motospordivoistluste-korraldus-COVID19-ajal-29042021.pdf
https://msport.ee/wp-content/uploads/2021/05/Motospordivoistluste-korraldus-COVID19-ajal-29042021.pdf
http://www.kriis.ee/


Katsete vahel lubatud liikuda vaid märgistatud rajal! 

Telkimise ja boksialal sõitmine keelatud! 

Suitsetamine boksialal keelatud! 
 

Kohtumiseni Valgjärvel ! 


