
  
 

MMM 2017 
 “XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused” 

ja 
nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused 

 

VÕISTLUSJUHEND 
 
Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele motokrossi/enduro           
huvilistele võimalust panna proovile oma motokrossi/enduro sõiduoskused ja võistelda teiste          
omasugustega. Eelmise aastaga sarnaselt on korraldajate eesmärk ka sel aastal tuua rajale uusi nii noori kui                
vanu motokrossi huvilisi.  
 
Kontseptsioon: MMM on iga-aastane ühekordne üritus, mis kaitseb igati EMF-i põhiväärtusi ja ei ole idee               
sündimise hetkest peale mingil moel soovinud kahjustada föderatsiooni huve, tekitades väljaspool           
organisatsiooni tegutseva masinaklassi või võistlusseeria.  
 
MMM-i põhiklassis saavad võistelda ainult need sõitjad, kes ei ole kolme aasta jooksul osa võtnud               
mitte ühestki motokrossi/enduro võistlusest.  
 
1. Aeg, koht, masinaklassid 
 
Võistluse aeg: 2. SEPTEMBER 2017.a. 
 
Võistluse koht: JÄRVA – JAANI KROSSIRADA 
 
Masinaklassid: 1. MMM e. Mehed OPEN  

2. KÄRNATAJAD – EMF TOP 200 E, Enduro Uustulnukad, Algajad,  Vet 50+ 
 
3. KUNNID - TOP 200 A/B/C/D, Enduro-E1,E2,E3, Seenior 40 +, Hobby, Jun.  

 NB! Meeskonna arvestus!!! 
4. 50 cc PW  
5. ÄSSAD 50 cc 
6. Naised OPEN 
7. PITBIKE 

 
2. Võistluse korraldus 
 
Korraldaja: MTÜ REDMOTO RC/Autra Racing  

redmoto@redmoto.ee   
Peakohtunik:                                       Tamo Toodo 5551 5843 
Stardi-finiši vanem:                            Jüri Triisa jun. 512 2877  
Rajameister: Lembit Nõlvak 505 6881  
Meditsiin: Medical Service Estonia, Külvar Mand  

 
Ajavõtu vanem: ASPER Timing 
                                                            Asper Leppik  
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3. Võistlustingimused 
 
Palume võistlejatel võistlusest osavõtt registreerida veebilehel www.msport.ee alates 24.07.2017 kuni          
30.08.2017 kella 12.00!  
Võistlus toimub EMF-i poolt kinnitatud dokumendi “Motokrossi Võistlustingimused 2017” alusel. Kõigil           
võistlejatel peab olema korralik kiiver, rinnakaitsmed, põlvekaitsmed ja krossisaapad, mida kontrollitakse           
enne treeningule ning eelsõitudele minemist!  
Arvesse lähevad kõigi sõitjate tulemused, kes läbivad vähemalt kaks ringi. 
 
MMM põhiklass ehk Mehed OPEN: Saavad võistelda ainult need sõitjad, kes ei ole 3 aasta jooksul osa                 
võtnud mitte ühestki (kaasaarvatud hobikrossiliiga www.ehkk.ee) motokrossi võistlusest. Registreerinud         
sõitjate osalemist motokrossi võistlustel kontrollitakse. Stardinumbrid väljastab korraldaja. Võistlejate         
lõplik nimekiri ja stardinumbrid avalikustatakse hiljemalt 31. august 2017 veebilehel www.msport.ee.           
Kellel on soovi sõita oma stardinumbriga, siis numbri hind on 100€! Oma numbri eest tuleb tasuda                
numbrimaks MTÜ Redmoto RC/Autra Racing arveldusarvele NORDEA PANK EE691700017003048997,         
selgitusse märkida sõitja nimi ja number. Stardinumbreid ei ole võistluspäeval võimalik muuta.  
 
KÄRNATAJAD - Siin klassis võivad võistelda kõik sõitjad, kes kuuluvad EMFi TOP 200 sarja E-klassi               
nimekirja seisuga 01.august 2017. Enduro Uustulnukad, Algajad,  Vet 50+ 
 
50cc PW: Saavad võistelda sõitjad vanuses kuni 9 eluaastat, kellel ei ole litsentsi. Stardinumbrid väljastab               
korraldaja. Siia klassi ootavad korraldajad selliseid sõitjaid, kes ei ole osavõtnud veel mitte ühestki              
võistlusest. 
 
50cc ÄSSAD: Saavad võistelda sõitjad vanuses kuni 9 eluaastat, kellel on litsents.  
 
PITBIKE: Saavad osaleda kõik sõitjad, kellel on soovi. 
 
Naised OPEN: Siia masinaklassi on oodatud nii litsentsiga kui litsentsita naised. Naiste võistlussõidud             
toimuvad koos Kärnatajate klassiga.  
 
KUNNID: Siin klassis saavad osaleda kõik TOP 200 A/B/C/D, Enduro - E1,E2,E3, Seenior 40 +,Hobby,               
Jun. klassides sõitvad sõitjad AGA neil peab olema meeskonnakaaslane MMM klassis. Kunnide klassi             
arvestus käib meeskonna põhiselt (Kunnide klassi tulemus + MMM klassi sõitja tulemus). Kunnide klassis              
eraldi arvestust ei toimu.  
 
Parim kostüüm: Saavad osaleda kõikide masinaklasside võidusõitjad, kellel on kaasaegsete sõiduriiete           
asemel kostüüm või endisaegsed sõiduriided, millele lisab boonust õhkjahutusega sõiduriist. Parim           
kostüüm valitakse žürii ja publiku koostöös terve võistluspäeva vältel. 
 
4. Osavõtutasud 
 
Mehed Open e. MMM: osavõtutasu eelregistreerunutele on 50€ 
Kärnatajad  45€ 
50 cc PW / Ässad 50 cc: 30€ 
Naised / PITBIKE: 35€ 
Kunnid (Top 200 / EMF, Enduro - E1, E2, E3, Seenior 40 +, Hobby, Jun : 45€ 
 
NB! Kõik, kes ei ole ennast eelregistreerinud, peavad tasuma kohapeal osavõtutasu 70€ . 
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5. Stardinumbrid 
 
Stardinumbrid väljastab ja trükib korraldaja. Võistlejate lõplik nimekiri ja stardinumbrid avalikustatakse           
hiljemalt 31. august 2017 veebilehel www.msport.ee. Kellel on soovi sõita oma stardinumbriga, siis numbri              
hind on 100€! Oma numbri eest tuleb tasuda numbrimaks MTÜ Autra Racing/Redmoto RC arveldusarvele              
NORDEA PANK EE691700017003048997, selgitusse märkida sõitja nimi ja number. Stardinumbreid ei           
ole võistluspäeval võimalik muuta.  
 
6. Autasustamine 
 
Kõiki võistlejaid autasustatakse rohke AU JA KUULSUSEGA ning paljusid neist läbi fortuuna erinevate             
auhindadega. Lisaks autasustab publik ja žürii parimat kostüümi. MMM-i meene saab iga osaleja anduri              
tagastamisel. Auhindu jagub paljudele! 
Võimalus on toetada üritust rahaliselt või välja panna eriauhindu. Info: redmoto@redmoto.ee 

 
7. Kord rajal ja boksides 
 
Võistlejad peavad olema eelboksis 10 minutit enne stardi algust. Tsikliga sõitmine boksis ja väljaspool              
boksi pealtvaatajate alal on RANGELT keelatud. Sõita võib kas rajal või proovirajal. 
 
Tehniline kontroll – võistleja peab esitama tehnilisele kontrollile kontrollimiseks mootorratta, millel on            
numbrid paigutatud kõigile kolmele numbrialusele, numbrilaua taust on soovitavalt valge ja number must.             
Lisaks mootorrattale tuleb kontrollimiseks esitada ka kiiver. Ülejäänud varustusest on kohustuslikud:           
krossisaapad, rinnakaitsmed ja põlvekaitsmed. Nende kasutamist kontrollitakse stardiboksis! 
 
Transponderid - antakse sõitjatele võistlusstaabist registreerimisel isikut tõendava dokumendi vastu.          
Võistluspäeva lõpus tuleb transponder tagastada!  
 
Rada on treeninguteks avatud kuni 29.08.2017 õhtuni.  
Täpsem info: Lembit Nõlvak 505 6881 
 
 
8. Ajakava 
 
MMM 2017 
 
Reede, 1. september  
 
18.00 – 20.00 WELCOME TENT – registreerimine ja tehniline kontroll.  

Avatud toidutelk ja muusika. 
Soovituslik kohale tulla juba reedel, et vältida laupäeva hommikul pikka järjekorda 
registreerimisel.  
 

 
 

Laupäev, 2. september 
 
08.00 – 10.00 Registreerimine (Järva – Jaani krossiraja ääres) 
08.40 – 08.55 MMM A-grupi vabatreening (stardinr. 1  –  40) 
08.00 – 09.15 MMM B-grupi vabatreening (stardinr. 41  –  80) 
09.20 – 09.35 MMM C-grupi vabatreening (stardinr. 81 – ...) 
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09.40 – 09.55 KÄRNATAJAD + NAISED vabatreening 
10.00 – 10.15 KUNNID vabatreening  
10.20 – 10.35 50 cc PW vabatreening 
10.40 – 10.55 50 cc ÄSSAD vabatreening 
11.00 – 11.20 PITBIKE vabatreening 
 
11.30 Võistlejate koosolek 
 
12.00 50 cc PW 1. start 8 min + 2 
12.15 50 cc ÄSSAD 1. start 10 min + 2 
12.30 PITBIKE 1. start 12 min + 2  
12.50 KÄRNATAJAD + NAISED 1. start 10 min + 2 
13.10 ÄGEDAD 1. start 10 min + 2 
13.30  TUUSAD 1. start 10 min + 2 
13.50  TÄHED 1. start 10 min + 2 
14.10 KUNNID 1. start 18 min + 2 
 
14.50 50 cc PW 2. start 8 min + 2 
15.05 50 cc ÄSSAD 2. start 10 min + 2 
15.20 PITBIKE 2. start 10 min + 2 
15.40 KÄRNATAJAD + NAISED  2.start 10 min + 2 
16.00 ÄGEDAD 2. start 10 min + 2 
16.20  TUUSAD 2. start 10 min + 2 
16.40  TÄHED 2. start 10 min + 2 
17.00 KUNNID 2.start 18 min + 2 
 
17.20 MMM MEESKONNASÕIT 

* 1 x MMM klassi sõitja + 1 sõitja klassist PITBIKE, KÄRNATAJAD,NAISED,KUNNID 
* Sõidetakse MMMi klassi tsikliga,millel on korraldaja antud number 
* Alustavad MMM klassi sõitjad stardiga 
* Läbitakse ringid:  

3x (MMM) + 2x(Pit,Kär,Na,Ku) + 3(MMM) + 2x(Pit,Kär,Na,Ku) + 1 x(MMM) 
* Meeskondade vahetus toimub BOKSIALAS  

 
 

18.00 AUTASUSTAMINE 

8. Sissepääs pealtvaatajatele 
 
Igale võistlejale on ettenähtud kaks pääset. Teised peavad ostma pileti. Päevapilet on 10€. Piletite vahel               
loositakse auhindu! 
 

Teid ootavad “LAVALE” korraldajad, publik ja Teie sõbrad! 
Tere tulemast! 
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