
 

Valga-Valka Superenduro “Üks ring, kaks riiki”
Superenduro EKV II etapp

9. juuni 2017
Võistlusjuhend

Esimest korda Eesti enduro ajaloos on loodud kolme-etapiline EKV sari
Superenduros.

Superendurol võib sõita nii krossi kui enduro mootorrattaga. (Kõik võistlusmasinad 
peavad kandma võistlusnumbrit.) Rehvivalik vaba. Täpsed SE reeglid  
w  w  .      m  s      port.ee  

Peakorraldaja MTÜ Carma Motoklubi
Info carma@carma.ee  Tel +372 5238658
Peakohtunik: Taavi Leppik tel +3725084864   EMF
Stardi / Finiši kohtunik: Tarmo Raime
Rajameister: Mario Torm
Abikohtunikud: Carma Motoklubi
Meditsiin: Valga kiirabi 

Ajavõtt MTÜ Piksepini

AEG:               9. juuni  2017      
REGISTREERIMINE: eelregistreerimine www.msport.ee 

kuni 8. juuni 16.00. Kohapeal 
registreerimine 14.00-16.00.

VÕISTLUSTE ALGUS: kell 17.00
ASUKOHT: Raja tänav, Valga linn 
KLASSID:      Pro, Hobi, Algajad, Seenior 40+, Trial
VÕISTLEJATE PARKLA:  Tartu tn. 2 territoorium. Vaata kaarti!

AJAKAVA

Registreerimine 14.00- 16.00
Kõik võistlusmasinad peavad olema stardieelses boksis hiljemalt 16.35
16.40 -VÕISTLEJATE KOOSOLEK JA PROOVIRING JALGSI (kohustuslik).
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ESIMENE klass rajal kl. 17.00. 

Osavõtutasu 25 eurot.

SE eelregistreerimine KOHUSTUSLIK.  Mitte-eelregistreerunud võistlejale, kes 
soovib SE osaleda, lisandub 15 eurot. Eelregistreerimine lõpeb võistlusnädala 
neljapäeval, 8. juunil kell 16.00.
Eelregistreerimine toimub ww  w  .      m  s      po  r      t.ee  
Lisainfot saab e-maili teel carma@carma või telefonil  +3725014885. 

NB! Superendurole saab registreerida ainult dokumendi alusel, mis 
tagastatakse transponderi tagastamisel.

RADA ja FORMAAT
Rada kulgeb ringina Valga linna ja Valka linna territooriumil. 
Rajal on erinevate raskusastmetega takistused, millest raskematest on võimalik 
ringiga mööduda. Kindlasti on oodatud ka algajad ja hobisõitjad.

Iga klass sõidab kolm sõitu (3x8 min). 10 esimest saavad igas klassis igas sõidus 
punkte.
Kui võistlejatel on sama arv punkte, siis saab määravaks kolmas sõit.

Transponderi kontroll:
Toimub igale klassile eraldi enne kvalifikatsioonide  algust.

Kvalifikatsioon, treening:
Iga klass saab 10 minutit kvalifikatsiooni ja treeningu aega, mille jooksul tuleb teha 
üks kiire ring. Selle kiire ringi aeg määrab, mitmendana saab valida kohta 
põhisõitudes.

Põhisõit:
Põhisõitudesse pääsevad kõik sõitjad, kes saavad kirja kvalifikatsioonis ringiaja. 
Põhisõitudes starditakse kaheksaste ridadena stardipuu tagant.

 
Autasustamine:

Autasustatakse kõikide klasside kolme parimat  karika ning meenetega.
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Korraldaja jätab endale korraldajast mitteolenevate põhjuste ilmnemisel, õiguse 
teha võistluse käigus muudatusi võistluse parema ja huvitavama läbiviimise 
eesmärgil.

Toetajad: Valga Linnavalitsus, SEMT OÜ, Ruffus Event Solutions OÜ, 
Helemets Pro OÜ, Valnex OÜ, Pixelprint OÜ, Marico Metall OÜ, Maks ja 
Moorits. 
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