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“Jaanikese kestvusenduro”
Kestvussõit

I Aeg, koht, masinaklassid
Võistluse aeg: 23.04.2022
Võistluse koht: Jaanikese moto- ja vabaajakeskus, Valga vald, Valgamaa

Google Maps koordinaadid: 57.80373, 26.06013
Masinaklassid: Sport, Hobby, Veteran 40+ (sünniaasta 1981 või varem), Veteran 50+ 

(sünniaasta 1971 või varem), Noored (sünniaasta 2004 või hiljem, ratas 
kubatuuri piiranguta), Lapsed soolo (sünniaasta 2010 või hiljem, ratas kuni 
65cc, sh lubatud on ka elektrimootorrattad) Naised 
Quad, ATV (kuni 750ccm), ATV (750 +ccm); Lapsed ATV (sünniaasta 2010 
või hiljem); Lapsed Quad (sünniaasta 2010 või hiljem).

Võistluse määrang: Korraldaja karikale

II Võistluse korraldus Nimi Telefon
Korraldaja MTÜ Carma Motoklubi
Korraldajaklubi esindaja Lauri Drubinš +372 512 4285
Peakohtunik Taavi Lepik +372 508 4864
Peasekretär: Kaili Drubinš
Peaajamõõtja Ajamasinistid OÜ
Stardivanem Kaarel Gross
Rajameister: Mario Torm
Med. personali ülem Valgamaa Punane Rist +372 525 7250

III Ajakava 

8.30-10.00 Soolode registreerimine, rajaga tutvumine (jalgsi), transponder kleebiste 
paigaldamine tehnilises alas, mootorrataste paigutamine stardialale, 

10.15             Võistlejate koosolek stardialal - soolod (masinad stardijoonel)
10.30             1. START – Soolod (2h /120min), finiš suletakse 12:45
10.45-12.15 Lapsed registreerimine, rajaga tutvumine (jalgsi raja kõrval), transponder 

kleebiste paigaldamine tehnilises alas, võistlusmasinate paigutamine stardialale
12.40 Võistlejate koosolek stardialal- LAPSED
12.50 2. START- Lapsed Soolo (20 min)- spetsiaalselt neile loodud rajal!
13.15 3. START- Lapsed ATV/Quad (20 min)- spetsiaalselt neile loodud rajal!
10.45-13.15 ATV/Quad registreerimine, rajaga tutvumine (jalgsi raja kõrval), transponder 

kleebiste paigaldamine tehnilises alas
13.30              Võistlejate koosolek stardialal - ATV ja Quad (masinad stardijoonel)
13:45             4. START ATV ja Quad (1,5h/90min), ajavõtt suletakse 15:30
13.55 Autasustamine Soolod ja Lapsed
15.45 Autasustamine ATV + Quad



IV Võistlustingimused

Võistleja litsents: Igal registreerinud võistlejal peab olema kehtiv rahvusliku motoföderatsiooni poolt 
väljastatud võistleja litsents. Kohapeal saab lunastada ühekordse võistluslitsentsi (5€, mis 
lisandub stardimaksule) mis kehtib selle konkreetse võistluse jooksul.

Tehnilised tingimused: võistlustehnika peab olema ohutu endale ja kaasvõistlejatele. Tehnika ei pea 
olema registris, ei pea omama kindlustust, ei pea omama tulesid ega vilesid. Rehvivalik vaba 
(naastrehvide kasutamine keelatud). 4-rattalistel võistlusmasinatel peab olema "surnud mehe 
lüliti" mis peab võistluse ajal olema ühendatud võistleja külge

Transponderkleebiste paigaldamiseks palume tulla oma võistlusrattaga päevakavas määratud ajal 
stardia sissepääsu juurde kus teie võistlusmasinale paigaldatakse transponderkleebis. Kohustuslik 
võistlusnumber Soolodel : Ees ja külgedel! Atv/Quad ees ja taga! Kõik võistlusmasinad peavad 
olema paigutatud stardialale hiljemalt 15min enne starti

Rada: Rada kulgeb motokrossirajal (suured hüpped on välja jäetud), Jaanikese enduro rajal ehk 
metsas ja põllumaal. Rajal on looduslikud ja tehistakistused. Rada on kiire ja tehniline. Raja 
„lõikamine“ on keelatud (karistuseks minimaalselt 30 sek ajatrahv kuni diskvalifitseerimine iga 
juhtumi kohta vastavalt Peakohtuniku otsusele). UUS- Lasterada kulgeb motokrossiraja ja 
maastikurajal, rajale lisatud mõned takistused rada ca 1,5km

Start: seisva mootoriga, ridadena võistlusklasside kaupa. Võimalikud erinevad stardivariandid 
korraldaja poolt.

Tankimine ja remont seisva mootoriga ainult piiratud boksi alas alusmatil. Prillikiled keelatud 
(rullkile lubatud).

VI  Osavõtutasu: 
Lapsed- 10€, Noored ja naised – 25€. Teised klassid - 35€ 
Eelregistreerimine kestab EMF (www.msport.ee)  kodulehel kuni 21.04 kella 16:00
Eelregistreerimist mittekasutajatel kohapeal +10€.

VII Selgitused
● Tulemused võistluspäeval reaalajas leitavad: http://timetrica.live.enymind.fi/live/.
● Vaidlused ja protestid esitatakse kirjalikult võistluse sekretariaati adresseerituna 

peakohtunikule hiljemalt 15min peale viimase osavõtja finišeerimist. Protesti esitamisega koos
makstakse lunaraha 100€, mis tagastatakse protesti rahuldamisel. Protest vaadatakse 
peakohtuniku poolt läbi esimesel võimalusel ning otsus tehakse enne autasustamist. Tulemusi 
mitte mõjutava protesti võib läbi vaadata ja otsuse kujundada hiljemalt nädala jooksul. 
Peakohtunik annab sellest protesti esitajale teada võistluspaigas.

● Võistlustel jälgitakse valitsuse poolt kehtestatud piiranguid. Rohkem infot www.kriis.ee lehel.
● Rajaga tutvumine jalgsi, võistlussõitude ajal rajal kõndimine keelatud, lubatud vaid ohutus kauguses 

raja ääres.
● Enne võistlust on rada treeninguteks suletud!

VIII Autasustamine
Autasustatakse iga masinaklassi kolme paremat. Laste klassis saavad meened kõik osalejad. 

http://www.msport.ee/


TERE TULEMAST JAANIKESE MOTO- JA VABAAJAKESKUSESSE!

https://www.valgasport.ee/sportimisvoimalused/jaanikese-motokompleks/

https://www.valgasport.ee/sportimisvoimalused/jaanikese-motokompleks/
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