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Päevakord:
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3. Muud teemad
Teemad:
1. Võistlustingimused 2018
1. TOP200 raames peetud MX Open A klass viiakse TOP200 arvestusest välja ning sellele hakatakse pidama
uut MX Open A klassi Eesti karikavõistluseid ning punktiarvestus on sama, mis Eesti meistrivõistlustel
(25, 22, 20,...). Lisaks kuuluvad sellesse karikavõistluse arvestusse kõik Eesti meistrivõistluste etapid (vt
Motokrossi võistlustingimused 4.6.5.). Juhul, kui võistleja osaleb EMV etapil mitmes masinaklassis, läheb
MX Open A karikaarvestusse konkreetse etapi parima masinaklassi tulemus.
2. TOP200 karikasarja nimeks saab Harrastajate TOP200 karikasari, kuhu kuuluvad senise TOP200 sarja
MX Open B, C, D ja E klassid ning punktiarvestus algab B klassil sarnaselt eelmistele hooaegadele 120
punktist (120, 119, 118...). Kõikidel EMV etappidel peetavate MX Hobi klassi punktide arvestus hakkab
olema sama, mis on kasutusel Harrastajate TOP200 sarjas ning MX Hobi etapi tulemused lähevad ka
Harrastajate TOP200 sarja arvestusse. (vt Motokrossi võistlustingimused 4.5.1). MX Hobi etapi
võistlusstarti pääseb kvalifikatsiooni aegade põhjal 40 kiiremat võistlejat.
3. Muudatused 2018a. quadi klassides:
1. Q50jun ja Q50 klassid nimetati ümber ühiseks klassiks Q Kids. Vanus algusega alates 4 sünnipäev.
2. Q200B klassi enam ei ole.
3. Q250 klass nimetati ümber klassiks Q Jun. Mootorite kubatuur suurenes.
4. Q Amatöör klassi enam ei ole. Amatöör sõitjad liidetakse Q Open klassiga.
5. Q Open klassi vanus aletes 14. sünnipäevast.
6. Quadi klasside reeglite kohta saab rohkem infot quadikomisjoni liikmete käest
4. Lisati ka Marko Saarekese poolt edastatud lisad ja muudatused, mis tulenevad FIM-i poolt kehtestatud
uutest tingimustest.
5. Ülejäänud muudatused on märgitud võistlustingimuste failis rohelisega, dokument avaldatakse EMFi
veebilehel hiljemalt jaanuari kolmandal nädalal.
6. Muudatused KV Hobi klassis. Klassis osalevad 16. sünnipäev ja vanemad sõitjad, kes (juht) pole viimase
kolme aasta jooksul osalenud suvistel motokrossi EMV K/V põhiklassis ega Euroopas toimunud
rahvuslikel (Läti MV, Soome MV) või rahvusvahelistel (maailmameistri-)võistlustel. K/V Hobi on EKV
klass. Krossikomisjonil on hooaja lõpus õigus tõsta kiiremaid sõitjaid K/V põhiklassi arvestades nende
võimeid. Välisvõistlejatele suletud klass.
2.

Võistluskalender 2018
1. 2018 kalendris muudeti 19.8 Äksi võistlus noorte karikasarja etapist Äksi Cup nimeliseks võistluseks,
kuna tegemist ei ole noorte etapiga.
2. Lisatakse 2 quadide ja korvide ühisetappi, üks mais Kiviõlis ja teine augustis Aravetel.
3. Viimane EMV suurtele klassidele on hetkel kinnitatud Cesisesse, kuid samal ajal toimub Euroopa
Rahvuste Kross, seega ootame lätlastelt infot. Hetkel jääb etapp kalendrisse.

3.

Muud teemad
1. Käidi üle ka numbrite kinnitamise kord: Kuni 31. märtsini 2018 säilib eelisõigus numbrile sõitjal, kelle
nimi oli 2017. aastal numbri taga ja kes omab 2018 hooajalitsentsi. Talle on number automaatselt
kinnitatud ja seda kinnitab tabelis (vt www.msport.ee/motokross/stardinumbrid/) rist (X). Alates 1.
aprillist 2018 on ristita numbrid vabad. Hooajalitsentsi taotledes saab ühtlasi esitada ka numbrisoovi ning
EMF-i sekretariaat vastab, kas soovitud number on vaba. Numbri taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile
info@msport.ee, kus näidata oma nimi, klass ja number, mida soovitakse. Numbreid võib taotleda ka
klubi juht.
2. BucciMoto Cup, sarja organisaator Marko Lepik annab enda plaanidest ja ideedest teada jaanuari
kolmanda nädala alguses, kui on eelnevalt enda meeskonnaga kohtunud.

