
 
360 CUP üldjuhend 

1. ÜLDSÄTTED 

Käesolev üldjuhend reguleerib 2018 hooajal motoklubi MTÜ Motosport 360 poolt korraldatavat sarja 360 Cup. Sarja 

eesmärgiks on anda kohalikele sõitjatele rohkem võimalusi Eesti pinnal võistelda. Kõik osavõistlused toimuvad Eesti 

Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMFi) egiidi all ja lähtutakse kehtivatest 2018 hooaja üldjuhenditest (kättesaadavad 

https://msport.ee/speedway/).  

Võistlused on lahtised ja toimuvad kõigile speedway masinaklassidele. Masinaklassi koondarvestusse arvestatakse vaid 

need etapid, kus osales vähemasti 4 osalejat. Kui osavõistlusele registreerub masinaklassi vähem sõitjaid, otsustatakse 

klassi osalemine peale eelregistreerimise lõppu.  

2. VÕISTLUSTE KUUPÄEVAD 

12.-13. mai 2018 (SW Mikro ja SW Mini klassidele sarja 1. ja 2. etapp, teistele klassidele 1. etapp) 

19. juuli 2018 

16. august 2018  

8. september 2018 (Speedway masinaklassides lähevad Eesti Meistrivõistluste punktid ka 360 Cup arvestusse) 

3. VÕISTLEJAD 

3.1. Litsentsid 

Kõik võistlejad peavad võistlustel osalemiseks omama kehtivat hooaja võistlejalitsentsi või soetama registreerimisel 
ühekordse võistlusloa.   

3.2. Stardinumbrid ja paigutus tabelis 

Paigutus tabelis ehk stardijärjekord loositakse peale eelregistreerimise lõppu ja avaldatakse ürituse Facebooki lehel.   

Võistleja võistlusriiete seljal peab olema loosi tulemusel saadud stardijärjekorra number või kõigil osavõistlustel kasutatav 

isiklik võistlusnumber (ei tohi olla 1-18). Isiklik võistlusnumber saata enne esimese osavõistluse eelregistreerimise lõppu 

aadressile anneliis@motosport360.ee. 

Kui korraldaja organiseerib võistlusvestid, siis tuleb neid kanda kogu võistluse vältel. Vastavasisuline märge tehakse 

võistlusjuhendisse. 

3.3. Mootorrattad 

Võistlejate mootorrattad peavad vastama EMFi poolt kinnitatud dokumendis “ 2018 SW tehnilised tingimused” esitatud 
nõuetele  

4. VÕISTLUS- JA TREENINGSÕIDUD 

4.1. Treeningsõidud 

Treeningsõite võistluspäeval ei toimu (v. a EMV etapil).   

4.2. Võistlussõidud 

Võistlussõidud toimuvad vastavalt sõitjate arvule koostatud tabelite alusel. Kui masinaklassi on registreerunud rohkem kui 
14 (k. a) võistlejat, siis on igal osalejal 5 eelsõitu, vähema võistlejate arvuga masinaklassis on 4 eelsõitu.  
Vähem kui 12 (k. a) sõitjaga masinaklassis ei sõideta poolfinaale, eelsõitude 4 paremat osalevad finaalsõidus. Vähem kui 6 
(k. a) sõitjaga masinaklassis ei sõideta finaali, paremusjärjestus pannakse paika eelsõitude punktide alusel.  
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5. TULEMUSED 

5.1. Punktiarvestus 

Osavõistluse punktiarvestus toimub hooaja üldreeglite punkti 11.1 alusel.  

5.2. 360 Cup koondarvestus 

Osavõistlustel kogutud punktid (eelsõidud, poolfinaalid, finaal) liidetakse ning arvestatakse koondarvestusse. Punktide 

võrdsuse korral selgitatakse paremusjärjestus välja viimase etapi paremusjärjestuse alusel. Kui masinaklassil toimuvad kõik 

kalenderplaanis ette nähtud etapid, siis arvestatakse sõitja halvima etapi tulemus koondarvestusest maha.  

SW 500 Kv klassis autasustatakse kaassõitjat võrdselt juhiga. Kui osavõistlustel on osalenud erinevad kaassõitjad, 

autasustatakse kokkuvõttes võrdselt juhiga vaid seda kaassõitjat, kes on osalenud rohkem kui pooltes sõitudes, sellise 

puudumisel autasustatakse ainult juhti. 


