"JAANIKROSS 2022"
Võistlusjuhend
Võ istluse aeg:
Võ istluse koht:

23.06.2022
Hiiumaa Nurste krossirada, 58,78466° N, 22,49588° E

1. Korraldaja: "MTÜ Hiiumaa Motoharidus"
Peakohtunik: Raido Kiisk
Rajameister: Meelis Paes
Rajakohtunik: Janek Küttim
Sekretariaat: Kristel Vanjuk, Jaanika Küttim

2. Eesmärk:
Motokrossi võistluse eesmärk on kokku tuua pered ja kogukond, keda ühendab sama hobi ja
kirg. Võistluse eesmärk on populariseerida motokrossi, pakkuda esimest võistluskogemust,
julgustada noori tegelema motospordiga. Võistlus on mõeldud eelkõige noortele ja sõitjatele, kes
ei osale suurematel võistlustel.

3. Sihtgrupp ja masinaklasside info:
50cc MINI starti on oodatud PW50, CRF50 ja SX MINI tüüpi masinad ja alustajad sõitjad, kes ei
võistle suurematel võistlustel. 50cc, 65cc ja 110cc starti on oodatud noored algajad poisid ja
tüdrukud, kes soovivad end proovile panna harrastajate seas ja kes samuti ei võistle suurematel
võistlustel. PitBike klassi starti on oodatud harrastajad noored kuni 14 eluaastat.
125 juunior ja MX 2 starti on lubatud sõitjad kuni 19. aastakäik
Lapsevanemate starti on oodatud kõik lapsevanemad, kes soovivad proovida võistluskogemust.
Ässade starti on oodatud kõik soolomasinate tegijad, piiranguid ea, soo ega masina võimsuse
osas ei ole.

4. Masinaklassid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50 Mini, PW50, CRF50, SX MINI
50cc
65cc / Pitbike
85cc
125 jun / MX 2 (jun. klass kuni 19 aastakäik)
Ässad
Lapsevanemad

5. Võistlusklassid ja punktiarvestus:
Olenevalt võistlejate arvust võib juhtuda, et osad võistlusklassid stardivad koos (nt 65cc, 110cc),
kuid punktiarvestus on igal võistlusklassil eraldi. Vastavalt võistlejate tasemele moodustatakse
vajadusel A ja B grupid.
MINI võistlejad sõidavad lühendatud rada, ülejäänud võistlusklassid sõidavad tervet rada.
Lapsevanemate starti on lubatud ainult lapsevanemad või kasuvanemad, emadel-isadel eraldi
arvestus.
Punktiarvestus toimub nii nagu MXDN, esimene koht 1 punkt, teine koht 2 punkti, kolmas koht
3 punkti, jne. Kes saab kahe sõidu peale kokku kõige vähem punkte on võitja. Kõikidel
võistlusklassidel kaks starti.
Toimub ka parima mototiimi võistkondlik arvestus. Mototiimi saab kuuluda üks kuni 14. aastane
ja vanem kui 14. Võistlejate individuaalselt teenitud punkte arvestatakse päeva lõpuks tema
tiimikaaslasega kokku ning tiim, kes kogub kõige rohkem punkte on Jaanikross 2022 parim
mototiim.
Naissoost isiku osalemine tiimis annab võistlussõidus saavutatud kohale vastava arvu punkte
jagades läbi koefitsiendiga 1,25. Näiteks kui Juuli lõpetab sõidu 5. kohal ja teenib selle eest 5
punkti, siis meeskonna arvestuses teenib ta 5/1,25 = 4 punkti meeskonnale lisaks.

50MINI
50cc
65cc/110 rattad 10" ja 12"
85/125 rattad 12" ja 14"
125 jun/MX 2
Ässad
Lapsevanemad

8 min + 2 ringi
8 min + 2 ringi
10 min + 2 ringi
15 min + 2 ringi
16 min + 2 ringi
16 min + 2 ringi
10 min + 2 ringi

6. AJAKAVA:
9.00 registreerimine
10.00 I trenn , 85cc, 15 min
10.20 II trenn, 65cc, PitBike 15 min
10.40 III trenn 50/50 PW, 50 cc 10 min
10.55 IV trenn, 125 cc/MX2/ässad 15 min
11.15 V trenn, lapsevanemad, 15 min
11.40 Võistlejate koosolek
12.00 Võistluse pidulik avamine
12.30 I start (50MINI, 50, 65cc/110, 85cc/125, 125cc jun/MX2, lapsevanemad, ässad)
14.15 II start (50MINI, 50, 65cc/110, 85cc/125, 125cc jun/MX2, lapsevanemad, ässad)
16.00 Autasustamine
16.30 Võistluspäeva orienteeruv pidulik lõpetamine, koos võistlusega Hiiumaa Tagaratta kunn 2022!

7. Eelregistreerimine, osavõtumaks ja info:
Eelregistreerimine aadressil: hiiumaamotoharidus@gmail.com. Osavõtumaks on lastele 15 € ja
täiskasvanud 25 €. Kohapeal registreerimine lastele 20 €, täiskasvanud 30 €. Kohapeal
registreerimine ja maksmine sularahas. Kogu võistlejate ja pealtvaatajate territooriumil kehtib
kindel nõue – boksialal pealtvaatajate vahel ei sõideta kiiremini kui on pealtvaatajate
liikumiskiirus. Sõitmine toimub ainult kas rajal või proovirajal. Rikkujatele on karistuseks
stardikoha valimine viimasena. Saabumisel jälgige suunaviitasid. Kohapeal on välitualetid ja
vesi. Avatud toitlustus, maksmine ainult sularahas.
Võistluspaigas kohapeal on võimalik osta EMF ühekordne võistluslitsents (5€). Korraldajal
on õigus teha ajakavas muudatusi sõltuvalt registreeritud võistlejate arvust.
Jaanilõkke süütamine kell 20.00

