
Moto-orienteerumine “Kõrtsitee 2012”
Streetmoto Orienteerumissarja 1. osavõistlus
Võistluste juhend

Ajakava
Laupäev 28. aprill 2012
Registreerimine 10.00 – 11.30
Lisakatsega tutvumine 10.00 – 11.30
Soe toit 10.00 - 23.00
Start 12.00
Kontrollaeg lõpeb 18.00
Autasustamine 20.00
Õhtul ühislaulmine ja udupeened seltskonnamängud
Ööbimine Soomaa Hostelis või telgis

Pühapäev 29.aprill 2012
Hommikusöök alates 9.00
Lahkumine (pohmaka lahjendamine ja lubaduste andmine)

Aeg, koht ja kontaktid
Võistlus toimub laupäeval, 28. apr 2012  üldiseks liikluseks avatud teedel.
Võistluskeskus, start ja võistluse lõpetamine on Kodukõrtsis (Jõesuu, Tori vald, Pärnumaa).
Info võistluse kohta tel. 509 3161 või e-mailil: limbo ätt kodukorts.ee
Võistluse kodulehekülg asub www.moto.kodukorts.ee

Korraldajad
Motoklubi JLME, Kodukõrts
Peakohtunik: Vello Künnapas
Võistluse sekretär: Inga Pilv, Anu Kriisa
Trass: Jüri Pärn

Võistluse kirjeldus
Arvestust peetakse kahes klassis: Asfalt ja Kruus.
Võistlustrassi orienteeruv iseloomustus:
asfalti klass: trass kuni 80% asfaltkattega teed, 20% kruusakattega teed
kruusa klass: trass kuni 70% kruusakattega teed, 30% katteta teed
Võistluse põhidokumentideks on rajakaardid ja kontroll-leht
Start: Võistleja toob oma võistlusratta kella 11.30-ks Kodukõrtsi ette platsile, selleks eraldatud 
alale. Ligikaudu 12.00 kõlab stardikäsklus, misjärel võib võistleja kohtuniku käest kaardi võtta ja 
startida.
Finiš: võistleja on võistluse lõpetanud, kui ta on kontroll-lehe finišikohtunikule(kes on ühtlasi ka 
võistluste sekretär ja kelle töölaud asub Kodukõrtsis) üle andnud.
Võistleja ülesandeks on märkida kontroll-lehele läbitud kontrollpunktide (KP) pitsati jäljend.

Punktide arvestus
Iga KP läbimine annab 10 punkti.
Iga kontrollajast üle läinud minut annab ühe miinus punkti.
Lisakatse punkte saavad 20 kiiremat:
1. –20p
2. –19p
3. –18p jne.

http://www.moto.kodukorts.ee/


Preemiapunktid: Võistlustrassil võib olla üks või rohkem KP-i, mille ülesleidmisel(või lisaülesande 
täitmisel) saab võistleja topeltpunktid.
Aega mõõdetakse põhivõistlusel minuti täpsusega, lisakatsel sekundi täpsusega

Konrollpunktide tähistus
KP on kaardil märgitud ringiga.
Maastikul on kinnitatud mõne püsiva objekti(enamasti puu) külge pitsat.

Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus
Võistelda on lubatud kuni kolmerattalise sõidukiga.
Võistlusratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
Lubatud on igasugused lisamõõteriistad
Võistlejal on lubatud kaasa võtta vanuse- ja soopiiranguta orienteeruja (kaardilugeja).

Vajalikud dokumendid
Registreerimisankeet: täidetakse www.moto.kodukorts.ee või kohapeal.
Kõik liiklusseadusega nõutavad dokumendid.

Registreerimine ja osavõtumaks
Registreeruda saab internetis, www.moto.kodukorts.ee  oleva registreerimisankeedi alusel või 
kohapeal enne starti.
Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks (võistleja kohta) 
osavõtutasu laekumisel kuni 20.04.12 – 16 €, kohapeal – 20 €. Võistleja loetakse registreerunuks 
peale osavõtutasu laekumist. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
Osavõtutasu saab maksta sularahas või ülekandega  Oü Limbo J.P. arveldusarvele 1120160133 
Swedpangas (selgitusse Kõrtsitee, klass ja osavõtja nimi).
Registreerunud võistleja võistlusele mitteilmumise korral osavõtutasu ei tagastata

Üldised kohustused
Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseaduse nõudeid, võimalike 
avariide ja rikkumiste korral kannab vastutust võistlusratta juht.
Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

Karistused
Kontrollajaks mitte finišeerumine – iga hilinetud  minuti eest, miinus 1 punkt.
Kohtuniku poolt fikseeritud jäme liiklusseaduse rikkumine – diskvalifitseerimine.
Kohtunike korralduste mittetäitmine – diskvalifitseerimine.
Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.

Autasustamine
Mõlema võistlusklassi kuute paremat võistlejat autasustatakse. Kolme paremat autasustatakse 
karikaga.
Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

Protestid 
Protestid ei tule kõne allagi. Kui siiski, siis lahendab need peakohtunik, millalgi, kui aega saab.
Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.
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