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BALTIC MINICUP 2020 

Elektri ja mototriali rahvusvaheline võistlussari lastele 
Regulatsioon  

1. Eesmärgid ja ülesanded 
“Baltic MINICUP 2020” võistlusseeria eesmärgiks on: 

• Populariseerida mootorrattasporti kui elanikele kättesaadavat ja 
keskkonnasõbralikku spordiala; 

• Arendada laste motohuvi Balti riikides elektri- ja sisepõlemismootoritega 
mootorratastega; 

• Propageerida võimalusi lastega perede vabaaja tegevusteks; 

• Arendada koostööd motovõistlustes; 

• Kaasata noori Balti riikide trialisõitjaid. 
 
Käesolev võistlusseeria on registreeritud Baltimaade motoföderatsioonide võistluskalendrites 
kui “C” kategooria võistlus. Võistlusseeriale rakenduvad kõik LaMSF Spordikoodeksi, 
eetikakoodeksi ning Eesti või siis Läti triali reegleid, kui ei ole märgitud teisiti. Võistlusriigi 
litsentsiga kohtunikud suunatakse võistlusele korraldaja poolt olles eelnevalt konsulteerinud 
reeglistikega.  
Täiendav reeglistik valmistatakse ette, avalikustatakse ja jagatakse osalejate klubidele 
vähemalt üks kuu enne võistlusetapi toimumist.  
 
2. Osalejad ja klassid 

Klass Vanus Minimaalne radade, korduste 
arv 

Mini C Kuni 12-aastased lapsed elektri- või 
sisepõlemismootoriga mootorrattal (kuni 
80cc)  

Minimaalselt 5 rada, 2 kordust 
ilma ajalimiidita 

Mini B Kuni 12-aastased lapsed elektri- või 
sisepõlemismootoriga mootorrattal (kuni 
80cc) 

Minimaalselt 5 rada, 3 kordust 
ilma ajalimiidita 

Mini A Kuni 12-aastased lapsed elektri- või 
sisepõlemismootoriga mootorrattal (kuni 
80cc) 

Minimaalselt 5 rada, 3 kordust 
ilma ajalimiidita 

Dip Dap Lapsed tasakaalurattal, ilma vanuselimiidita Minimaalselt 5 rada, 2 kordust 
ilma ajalimiidita 

* Klassifikatsioon raskusastmetega vastavalt oskusele: “Mini A” (Raske), “Mini B” (Keskmine), 
“Mini C” (Kerge). Maksimaalne vanuselimiit 12 eluaastat (s.t. sündinud 2007, saab 12 2019. 
aastal).  
 
3. Litsents ja osalustasu 
Litsentsid: Võistluse alustamine on lubatud riikliku litsentsiga. Võistlejatel, kellel puudub 
aastane litsents, on võimalik osta ühekordne litsents võistluspaigast.  
Kindlustus: Võistlejatel on kohustuslik omada kindlustuspoliisi motospordi võistlustel 
toimuvate avariide jaoks. Litsents ja kindlustus ei ole vajalik Dip Dap klassis.  
Osalustasu: Osalustasu on ühe võistleja kohta 10.- eurot ühe etapi kohta.  
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4. Tulemused ja autasustamine 
Individuaalsed tulemused: 

• Iga võistleja on võitja ja autasustamisel saavad kõik korraldajapoolse autasu 
osalemise eest.  

• Igal etapil selgitatakse välja tulemused, s.t. punkte arvestatakse individuaalselt 
vastavalt reeglistikule. Punktitabel avaldatakse results.trial.ee lehel, et anda infot 
juhendajatele.  

• Juhendaja võib last aidata hoides kinni tagumisest porilauast, kuid sel juhul rakendub 
koheselt 5 karistuspunkti. Raja läbimiseks mõeldud aega täpsustab sekretär.  

• Juhendaja ei pea kandma kiivrit. 
• Võistlejad, kes on osalenud vähemalt 4 etapil, saavad kutse hooaja lõpetamisele, kus 

osalejad saavad diplomi ja medali osaluse eest. Hooaja kokkuvõttes punktitabelit ja 
tulemusi ei avalikustata.   

Klubi tulemused: 

• Hooaja vältel võistlevad osalevad klubid “Baltic Minicup” tiitli eest.  
Igal etapil teenib klui võistleja punkte klubile järgnevalt: oma klassi parim annab oma 
klubile nii palju punkte kui on tema klassis võistlejaid. Näiteks: 

1. koht 2. koht 3. koht 4. koht 5. koht 6. koht jne 

6 p 5 p 4 p 3 p 2 p 1 p jne 

• Võidab klubi, kellel on hooaja lõpuks kõikide klasside peale kokku kõige rohkem 
punkte.  
 

5. Turvalisus ja vastutus 

• Korraldajad peavad valmistama ette rajad, mis on piisavalt lihtsad ja vastavuses 
reeglistikuga. Raja sekretär/kohtunik peab loodud raja vastu võtma.  

• Igal võistlejal peab olema juhendaja, kes noore sõitja eest vastutab ja vajadusel 
abistab. Juhendaja registreeritakse võistluspäeva hommikul sekretariaadis.  

• Esmaabi peab olema kättesaadav vastavalt reeglistikule.  

• Kinnitades last võistlusele taganeb lapse eest vastutaja igasugustest protestidest 
korraldaja vastu, peale toimunud avariisid või muid vahejuhtumeid, millega seoses 
võiks pöörduda kohtusse.  

• Võistluse pildistamine, filmimine ja tulemuste avaldamine on lubatud vaid korraldaja 
teavitamisel. Kui võistleja registreeritakse kinnitab tema eest vastutaja allkirjaga, et 
võistlejat võib võistluse käigus pildistada ja filmida. 

• Korraldaja ei vastuta kui võistlejad ei ole teadlikud või ei täida käesolevat reeglistikku. 


