KIVIÕLI ENDUROSPRINT 2017
(INGLISE VARIANT)
EESTI KARIKAVÕISTLUSTE III ETAPP
I. Aeg, koht:
Võistluste aeg: 19. august 2017.a.
Võistluste koht: Kiviõli Seikluskeskus, Kiviõli, Ida-Viru maakond.
Asukoht GPS: 59o21’57.48’’ ja 26o57’10.94’’
II. Võistluste korraldus
Korraldaja:
MTÜ Kiviõli Moto- ja Ekstreemspordiklubi, Valdek Haugas
Peakohtunik:
Veiko Biene +37256229338
Võistluste direktor: Valdek Haugas +3725025031
Rajameister:
Tõnu Valdmaa +37256698541
Sekretariaadi ülem: Marti Troon +3725288121
Peaajamõõtja:
Vahur Leemets, Nelson Timing +37256495439
Meditsiiniteenistus: Külvar Mand
III. Masinaklassid:
1. E-1
2. E-2
3. E-3
4. Seeniorid 40+
5. Veteranid 50+
6. Harrastajad
7. Algajad
8. Juuniorid
9. Noored
10. Uustulnuk
11. Naised
IV. Registreerimine:
Eelregistreerimine kuni 16.08.2017 kell 15:00 www.msport.ee kodulehel.
Võistluseks registreerimine 18.08.2017 15:00-17:30 ja 19.08.2017 kell 7:30-8:50 Kiviõli
Seikluskeskuse peahoone juurde viiva tee ääres.
V. Ajakava:
Mootorratta kinnisesse parki viimine: 19.08.2017 kell 8:00-09:00
Kohustuslik võistlejate koosolek: kell 09:30
Esimese võistleja start: kell 10:00
Stardijärjekord määratakse korraldaja poolt.
VI. Võistlustingimused:
Võistlustustingimused vastavalt Eesti Endurosprindi Karikavõistluste võistlusreeglitele.
Stardiprotseduurid ja ajavõtmine toimuvad vastavalt endurosprindi võistlustingimustele.
Olenevalt võistlejate arvust läbivad võistlejad 4-5 ringi. Võistlus toimub kinnisel alal. Osaleda
saab ka krossimootorrattaga. Ajavõtt toimub esimeset ringist alates. Võistlus toimub
individuaalselt. Võistleja peab omama rahvusliku motoföderatsiooni poolt välja antud

võistlejalitsentsi või vormistama võistluspäeval sekretariaadis enne võistlust ühekordse
võistlejalitsentsi 40 eurot.
Osalustasu: Iga võistleja peab tasuma võistlusele registreerimisel osalustasu 35 eurot.
Eelregistreerimata jätmisel lisandub kohapeal registreerides osalustasule 10 eurot.
Võistlusnumbrid: Vastavalt Enduro ja Endurosprindi Balti ühisele numbritabelile.
Ülejäänud numbrid jagatakse vastavalt eelregistreerimisele, sealjuures vastutab võistleja ise
numbrite olemasolu eest.
Võistlusrada: Ringi pikkus on ca 8 km, kus on 1 enduro katse (ET) ja 1 ajakontrollpunkt (TC).
Rada on tähistatud vastavalt Eesti Endurosprindi Karikavõistluste võistlusreeglitele. Katse on
märgistatud mõlemalt poolt lindiga ja/või märkidega. Punaste mummude vahel sõidetakse
läbi. Punased nooled näitavad järsemaid pöördeid rajalõigul kus linte ei ole. Punase-valge
triibuline lint on vale suund.
Testid: Võistlus toimub ühel enduro testkatsel. Katse täpne asukohad antakse teada
vähemalt 24 tundi enne starti stardi-finišiala teadetetahvlil.
Tankimine: Lubatud ainult stardi/finiši kontrollpunktis. Tankimise ja remondi ajal on imava
vaiba kasutamine kohustuslik
VII. Autasustamine:
Iga klassi kolme paremat autasustatakse karikatega ja auhindadega.
VIII Muu:
Kõik rajad on treeninguteks suletud.
Reedel, 18. augustil kell 19 toimub Kiviõli Extreme Enduro Show, mis viiakse läbi eraldi
show-võistlusena. Seal osalejad saavad võimaluse harjutada võistlemise käigus
endurosprindi trassiga kattuvat ekstreemkatse lõiku.
Iga endurosprindi võistlustel osalev võistleja saab kaks käepaela, mis annavad õiguse Kiviõli
Motofestivali ajal ürituse territooriumil viibimiseks ja ühele fikseeritud sõidukile parkimiskoha
endurosprindi paddock’is. Võistlejatel on võimalus kasutada seikluskeskuse dušširuume.
Majutusvõimalused piirkonnas:
Mõedaku Spordibaas – moedaku@gmail.com 53 85 6226
Maidla Mõisa hostel – mois@maidla.ee 53 333 006
Kõrtsialuse külastuskeskus – kortsialuse@hot.ee 53 425 673
Mereoja kämping – mereoja@mereoja.eu 53 417 202
Everest hostel – info@eversthostel.ee 58 812 921
Motovilla – info@motovilla.ee 53 022 058
Tuhamäe hostel – info@tuhamaehostel.com 55 575 556

Tere tulemast Virumaa Südamesse!
KIVIÕLI EXTREME ENDURO SHOW 2017
I. Aeg, koht
Võistluste aeg: reede, 18. august 2017.a.
Võistluste koht: Kiviõli Seikluskeskus, Kiviõli, Ida-Viru maakond.

Asukoht: GPS koordinaadid: 59o21’57.48’’ ja 26o57’10.94’’
II. Võistluste korraldus
Võistlus korraldatakse Kiviõli Motofestivali raames show-võistlusena.
Korraldaja: MTÜ Kiviõli Moto- ja Ekstreemspordiklubi, Valdek Haugas
+3725025031
Peakohtunik: Veiko Biene
Rajameister: Tõnu Valdmaa +37256698541
Sekretariaadi ülem: Marti Troon +3725288121
Meditsiiniteenistus: Külvar Mand
III. Masinaklassid
1. Pro (saavad osaleda kõik soovijad)
2. Hobby (ei saa osaleda Eesti, Balti või Soome meistrivõistluste klassides osalevad
võistlejad)
IV. Registreerimine
Eelregistreerimne kuni 16.08.2017 kell 15:00 www.msport.ee kodulehel.
Võistlusteks registreerimine reedel, 18. augustil kell 15:00-17:30 motofestivali
väravas, Kiviõli Seikluskeskuse peahoone juurde viiva tee ääres.
Võistleja, kes ei osale 19.08.17 toimuval EKV endurosprindil, peab tasuma KEES
2017 võistluspäeval sekretariaadis enne võistlust ühekordse osalustasu 25 eurot.
Ühekordse osalustasu tasunud võistleja saab ühe käepaela, mis annab õiguse Kiviõli
Motofestivali ajal ürituse territooriumil viibimiseks ja ühele fikseeritud sõidukile
parkimiskoha endurosprindi paddock’is.
V. Ajakava:
Võistluseks registreerimine: reedel, 18. augustil kell 15:00-17:30
Treening PRO: 17:45-18:10
Treening HOBBY: 18:15-18:40
Võistlejate koosolek: kell 18:45
Esimene start: kell 19:00
Stardijärjekord määratakse korraldaja poolt.
Stardikoht eelsõidus määratakse loosi teel.
VI. Võistlustingimused Kiviõli Extreme Enduro SHOW võistluseks
Rada on avatud treeninguks PRO ja Hobby võistlusklasside jaoks 25 minuti jooksul
enne võistluste algust vastavalt ajakavale. Stardiprotseduurid toimuvad lipuga.
Rajale lastakse sõltuvalt võistlejate arvust kuni 12 võistlejat korraga. Olenevalt
võistlejate arvust läbivad võistlejad läbivad 3-5 ringi. Igast eelsõidust, veerandfinaalist
ja poolfinaalist pääseb edasi korraldaja poolt määratud arv võistlejaid. Järgmisse
võistlussõitu edasipääsevate võistlejate arv ja lohutussõitude läbiviimine tuleneb
osalejate arvust ja otsuse selle kohta teeb korraldaja. Võistlussõitudes läbitavate
ringide arv ja edasipääsevate võistlejate arv teatatakse võistlejate koosolekul ja
infotahvlil. Sõitudes osalevate võistlejate numbrid teavitatakse infotahvlil hiljemalt 5
min. enne stardiprotseduuride algust.
Aega ei võeta, sekretariaat loeb ringe ja fikseerib etteantud ringide läbimisel
järjestuse. Liidrile näidatakse viimast ringi tahvliga millel number 1.

Võistluse ajal kõrvalise abi kasutamine edasiliikumiseks ei ole lubatud.
Võistlusrattal peavad olema võistlusnumbrid. Numbrid fikseeritakse vastavalt
eelregistreerimisele, sealjuures vastutab võistleja ise numbrite olemasolu eest.
Võistlusrada:
Ringi pikkus on ca 0,7 km. Rajal on erinevad ekstreemkatsete elemendid ja liikumine
maastikul üle takistuste. Rada on tähistatud mõlemalt poolt lintidega ja takistustest
ümbersõidud on lintide vahel lubatud. Lintide vahelt väljumisel tuleb tagasi
võistlusrajale tulla samas kohas. Selle reegli rikkuja või raja lõikaja tulemus
tühistatakse.
Tankimine ja remont:
Lubatud ainult enduro paddock’is. Tankimise ja remondi ajal on imava vaiba
kasutamine kohustuslik.
VII. Autasustamine
Iga võistlusklassi kuut paremat autasustatakse rahaliste auhindadega ja sponsorite
meenetega.
Rahalised auhinnad on järgmised:
Pro klass
I - 200 eur
II – 150 eur
III – 100 eur
4. – 50 eur
5. – 30 eur
6. – 20 eur
Hobby
I – 150 eur
II – 100 eur
III – 70 eur
4. – 40 eur
5. – 20 eur
6. – 10 eur

Tere tulemast Virumaa Südamesse!

