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1. Masinaklassid: 
kestvuseklassid Vastavalt EHKK krossiklassidele 2014 sõidukestvused 

Kestvus A MX A, MX B, Juunior 45+60min 

Kestvus B MX40, MX50 45+60min 

Kestvus C MX C, MX30 45+60min 

Kestvus D MX D 45+60min 

Kestvus Quad Quad Open 60min 

Kestvus ATV ATV kuni 750cc, ATV üle 750cc 60min 

2. ATV kuni 750cc ja üle 750cc arvestust peetakse ja autasustatakse eraldi, kuid 

sõidetakse koos ühisstardist. Quad klass osaleb Open ehk ühes klassis ja 

arvestuses. Stardiprotseduuris stardib klass Quad töötavate mootoritega ühiselt 

joonelt. ATV klassid stardivad 30sekundilise viitega peale Quadi klassi starti ja 

seisatud mootoritega. 

3. Kestvus A, B, C ja D sõiduaeg on tund ja 45minutit ja seda kokku kahest 

stardist millest esimene on kestvusega 45minutit ja teine 60minutit. Esimese 

sõidu tulemuste alusel selgitatakse teise stardi järjekord ning kontrollajaks on 

10minutit ehk kes kaotab esimeses sõidus rohkem kui 10minutit liidrile siis 

teises sõidus stardikoht on maksimaalselt 10minutit enne liidrit.  

   Esimeses stardis starditakse seisatud mootoritega ja sõidetakse aja täitumiseni 

peale mida saab finishi võistluse üldliider esimesena. Teise sõidu stardid 

toimuvad täisminutitel ja stardisirgele seatakse iga minuti kohta üks stardirivi, 

kuid rivide arv ei ületa 10rida võistluse kohta tänu reeglile kontrollaeg 



10minutit. Teises stardis starditakse tagurpididses järjekorras esimese sõidu 

tulemustega ehk näide: 

Esimene sõit : 
koht nimi lõpuaeg 

1. Jaan 00:45:00 

2. Mart 00:46:23 

3. Tiit 00:48:01 

4. Toivo 00:54:33 

5. Marek 00:58:44 

Teise sõidu stardi järjekord: 
jrk nimi stardiaeg 

1. Marek 00:00:00 

2. Toivo 00:00:00 

3. Tiit 00:07:00 

4. Mart 00:09:00 

5. Jaan 00:10:00 

4.Karistused: 

Juhul kui võistleja nö varastab võistlusdistantsi või rikub üldiseid häid 

motospordi tavasid siis kuulub antud sportlase tulemus tühistamisele. Samuti 

toob tulemuse tühistamise kaasa kohtunike märguannete eiramine(näit. kollane 

lipp), parkla alal kihutamine jne. 

5.Autasustamine 

Autasustatakse kõigi klasside esikolmikuid ja lisaks soolode esimese sõidu 

esiviisikut eriauhindadega.  

6.Punktiarvestus 

Peetakse 2014 hooaega läbivat punktiarvestust ja hooaja lõpul anatakse välja 

EHKK kestvuskrossi karikas soolode üldvõitjale ja muid auhindu teiste klasside 

parimatele. Punktiarvestus käib klassipõhiselt ning vastavalt etapi tulemustele: 

1.koht 20p, 2.koht 19p, 3.koht 18p, 4.koht 17p, 5.koht 16p, jne  

  
 


