
Hea Spordisõber!

Redmoto ühendab endas aktiivseid tõsiselt toimetavaid sportlasi, harrastussportlasi ning 
noori. Meid ühendavad väärtused, millest lähtume sporditegemisel kui ka klubi tegevuse 
organiseerimisel.

Meile on olulised hea punt, meile meeldivad ühised treeningud, -laagrid ja üritused. 
Hindame  asjalikku ja professionaalset lähenemist sporti kaasates noori ning olles neile 
abiks ja eeskujuks.

Kui Sulle eelnev jutt korda läheb, siis palun täida alljärgnev taotlus!

Eesnimi: 
Perekonnanimi: 
Sünniaeg: 
E-post: 
Telefon: 
Elukoht: 

Milliste spordialadega oled tegelenud ja kui kaua?
 

Millised on olnud spordis sinu parimad tulemused?

Kuidas jõudsid motospordini ja kaua oled harrastanud? 

Millega sa tööalaselt tegeled?

On sul meie hulgas täna sõpru-tuttavaid?

Kuidas info Redmoto&Redbike klubist sinuni jõudis?

Kas soovid osaleda klubi töö organiseerimisel vabatahtlikuna?

Klubimaksud:
Motokross / Enduuro: 50cc - tasuta / 65 cc ja 85 cc - 65€ / 85 cc ja võimsamad - 100€
Ringrada: Kõik klassid - 65€



Mida pakub Sulle kuulumine Redmoto RC`sse:

1. OLEME VÕISTLUSTEL ÜHTSE TEAM`INA VÄLJAS- TOETAME SIND, ET SAAKSID KESKENDUDA  
 PÕHILISELE EHK VÕISTLEMISELE!
 • Oleme Eesti Meistrivõistlustel ja suurematel võistlustel telkidega väljas ja Sul on alati koht  
  telgi all olemas! 
 • Tehnilistes küsimustes saad nendel võistlustel pöörduda meie mehaaniku poole ja raja   
  läbimise osas saad küsida nõu meie teistelt sõitjatelt.
2. TRANSPORT VÕISTLUSTELE JA SÕIDUTREENINGUTESSE
 • Meie sõitjate käsutuses on käru, mis mahutab 9 tsiklit. 
3. ÜHTNE TEAM`I RIIETUS
 • Redmoto toodab nii ettevalmistushooaja treeninguteks kui ka võistlusteks ühtse teami  
  riietuse, mida on võimalik osta Redbike poest.
4. ÜHTNE RATASTE KUJUNDUS
 • Kujundame kleebised, mida saad oma rattal kasutada.
5. ÜHTNE MAILILIST- VÄÄRTUSLIK INFOKANAL!
 • Kontakt üle 120 motokrossiga tegeleva inimesega on sinu jaoks vaid ühe e-kirja kaugusel.
 • Klubisisene info, võistlustele sõidud, treeningute info, soodsustused, huvitavad    
  pakkumised koostööpartneritelt ja palju muud- see kõik liigub kiirelt!
6. ÜHISTREENINGUD SUVEL – LIHVIME SÕIDUOSKUSEID KOOS 
 • Aprillist oktoobrini toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti pro�de poolt koostatud   
  plaani järgi ühised sõidutreeningud 
7. ÜHISTREENINGUD TALVEL- VALMISTUME HOOAJAKS KOOS
 • Novenbrist aprilli alguseni toimuvad teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti ühised alas  
  petsii�lised ettevalmistustreeningud.
8. ÜHISED ÜRITUSED NII SUVEL KUI TALVEL
 • Redmoto tähistab iga aasta suurelt nii suvepäevasid kui ka hooaja lõppu. Need on üritused,  
  kust tekivad legendid.
9. ÜHINE TREENINGLAAGER EUROOPAS
 • Enne hooaja algust on sul võimalus osaleda organiseeritud treeninglaagris, mis viib   
  sind Euroopa parimatele krossiradadele. See annab sulle hooaja edukaks alustamiseks 
  tohutu eelise!
10. KIIRE ARSTIABI
 • Läbi Redmoto on vajalik arstiabi ja uuringud sulle kiirelt kättesaadavad.
11. TERVISEKONTROLL 2x AASTAS
 • Võimaldame sul soodushinnaga läbida põhjaliku tervisekontrolli      
  ettevalmistushooaja alguses ja enne võistlushooaja algust.
 •     Tervisekontrolli teostab Innomedica Dr. Valeri Kovaljov parool : REDMOTO
12. SOODUSTUSED REDBIKE POES
 • Soodustused kuni -15%
13.  PAKKUMISED MEIE KOOSTÖÖPARTNERITE JUURES
 • Husqvarna mootorrattad ja varuosad
 • Viking Line kontakt indrek@redmoto.ee
 • Bacho tööriistad ilmar@redmoto.ee
14.  VÄLJUND SINU SPONSORILE
 • Kokkuleppel Redmoto juhtkonnaga on Sul võimalus pakkuda oma sponsorile väljundit läbi  
  kõikide Redmoto team`i riiete/ tsiklite kleebiste
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