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1. Etappide arv

Pärnu 5h 09.aprill  2016
Äksi 3h 30.aprill 2016
Rakvere vald, Lepna Kõrgemäe krossirada 5h 11.juuni 2016
Mõisaküla 5h 09. juuli 2016
Kuusalu 24h 5-6 august 2016
Saaremaa 3h 03.september 2016(Grande 
Finale)
 

2. Tehniline kontroll peale võistlust TOIMUB.

Peakohtunik otsustab esiviisikust kaks, lisaks kiirema ringi tegija.

ANDRES: Pakun välja, et peale sõidu lõppu kogutakse kogu punt kokku ja boksialale saab 
alles siis kui on tehnilise jaoks sõitjad välja hüütud. 

3. Kuida ühildada sprinti ja kestvust

Ei tulnud lahendust

ANDRES: pakun välja klubide vahelise võistluse, mille arvestusse läheksid sprindi ja 
kestvuse osavõtjate tulemused liidetuna. Arvesse läheks X võistlejate ja X võistluste arv ja 
tulemus löödaks kokku hooaja lõpus.
MIS ÜLDSUS ARVAB, KAS SELLISEL ASJAL OLEKS JUMET. Võtaks plaani 2017 
hooajaks.

4. Võistlejate vahetus sõidukäigus
 
Ei pea vahetama (Teamis peab olema 2-4 liiget)
ANDRES: nagu koosolekul selgus, on hakatud võistlejate vahetamisega ja tiimide 
komplekteerimist alaealistega nahaalselt ära kasutama ja sellega petma. Kuna seda tegevust 
on pea võimatu kontrollida pakuks välja järgmise lahenduse:

• võistluse juhendisse peaksid etapikorraldajad sõitjate vahetuse nõude ikkagi sisse 
kirjutama. Kuid järgmiseks hooajaks muudame ära võistlejate tasu, milleks saab 
olema:

• Tiimi võistlusmaks 30.- (tiimi suurus 2-4 liiget jääb kehtima)
• Võistlusmaks 50.- (Kuusalu 24h)

Sellise lahenduse juures on korraldajale tagatud etapi läbi viimiseks piisavalt vahendeid, 
samuti jääb ära alaealistega veiderdamine sõidu käigus, mida nagunii kontrollida ei ole 



võimalik. Sellega peks ka kaduma huvi ühemehe tiimide komplekteerimiseks.

5. Mootori vahetus sõidukäigus ei tohiks olla lubatud.

Vahetada tohib ainult sellisel juhul kui teine mootor on lahtivõetud (Peab teavitama 
peakohtuniku enne mootri vahetama hakkamist)
Markeering ??? (Värvida näiteks mootori kinnitus ära)

Tenno parandus:
Mootori vahetus võistluse ajal: Tagavara mootor peab olema täielikult lahti võetud. 
Laagrid võivad olla karteri laagripesades sees. Enne tagavara mootori kokkupanekut tuleb 
teavitada kohtunikku.
6. Protesti tegemise kord

Protest ainult peakohtunikule ja ainult 32 EUR-i ette näitamisel
Protest konkreetselt kellegi vastu mitte hiljem kui 30 minutit enne sõidu lõppu (kui see ei 
juhtu muidugi hilisemal võistluse käigus)
Protest ajavõtule hiljemalt 15 minutit peale sõidu lõppu.

Tenno parandus:
Protest ainult peakohtunikule ja ainult 32 EUR-i TASUMISEL
Kaamera ringilugemise juurde lisaks, et saaks pärast kontrollida, kui keegi esitab protesti 
ringide lugemise kohta.
ANDRES: KAS KELLELGI ON VÕIMALIK VÄLJAPAKUTUD TUGE KAAMERA 
NÄOL PAKKUDA.
MINUL SEE VÕIMALUS PUUDUB.

7. Ringilugemise rahastamine (kas ja kui palju võiks selle eest maksta korraldaja)

50/50 
Kui õnnestub leida piisavalt toetajaid langeb see maksmine ära.

8. PunKK toetajate kajastus (kuidas ja mis moodi peaksid etapi korraldajad karikasarja 
toetajaid kajastama enda võistlusel)

Reklaamid raja ääres ( Bännerid annab PunKK)
Logod võistlus plakatitel ja bänneritel-vajadusel saab näidist Erkko käest küsida
Kui võimalik siis kajastada ka meedias-Paavo Pauklin (paavo.pauklin@gmail.com)

9. Hooaja käigus tekkinud tehniliste tingimuste täpsustused 

• Hiinaka õhupuhasti vabaks(VIRGO)
• Summuti sisene ümberehitamine keelatud
• Summuti kõrvu ja valsse võib keevitada



Tenno parandus:
• Summuti originaal, lisaavadeta  Retro/jah  Sport/jah Sõelte eemaldamine lubatud. 

Summuti sisse igasugune materjali lisamine keelatud
• Summuti lõikamine ja keevitamine keelatud Retro/jah  Sport/jah

Kinnituskronsteinide keevitamine lubatud. Valtsitud serva on lubatud punktidega 
kokku keevitada

10. Turvavarustus 

Lõuakitsmega kiiver kohustuslik.
Saapa kõrgus 17cm sisetallast (ERKKO täpsustab)

Tenno täiendus:
Kinni rihmatud lõuakaitsmega motokiiver kõikides klassides kohustuslik.

• Korraldajal ei ole kohustuslik jagada tasuta sööki, peab olema tagatud söögi ostmis 
võimalus

• Peakohtunikele on vaja teha särgid, et neid oleks lihtsam ära tunda (Nendel võiksid 
olla juba peal ka PunKK sarja toetajate logod)

• Lipu lehvitamis reeglid kodukale  (Erkko)
• Peakohtuniku päeva tasu.(Siiani oli 35-50EUR-i. Sõltus võistluskoha kaugusest).


