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– arendav ja turvaline



Mototrial – arendav, turvaline ja odav motospordiala 

Mototrial on haarav motospordiala, mis arendab eelkõige tasakaalutunnetust 
ja osavust mootorratta juhtimisel. Keha ja mootorratta valitsemine maastikul 
paneb proovile nii algaja kui ka edasijõudnud motosportlase, olenemata soost 
ja vanusest. Trial annab hea ettevalmistuse ükskõik millise teise motospordi-
ala harrastamiseks. 

Paljud enduuro ja krossi tippsõitjad on alustanud karjääri just trial’ist ning  
harrastavad seda treeningu mõttes siiani. Soomlasest enduuro maailma- 
meister Juha Salminen tuli juba enne enduuroga alustamist noorte meistriks 
trial’is. Motokrossilegend ning kümnekordne maailmameister Stefan Everts  
on ühes intervjuus öelnud, et trial oli tema treeningute lahutamatu osa.  
Ehk peitus just selles tema edu saladus?

Trial’i-tsikkel on mõistliku hinnaga ning sõltuvalt sõidustiilist võib sellega  
võistelda mitu hooaega, ilma et peaks pidevalt käima hoolduses või tegema 
kulukat remonti. Võrreldes teiste motoaladega kulub ka varuosi ja bensiini 
vähe. See ala sobib hästi ka neile tütarlastele ja naistele, kes pelgavad suurt 
kiirust või võimsaid-raskeid tsikleid. Teravaid elamusi saab kerge trial’i- 
mootorrattaga ka kihutamata piisavalt, kuid samas on trial kõige ohutum  
motospordiala!

Meedia vahendusel nähtu võib jätta alast petliku mulje, sest 
enamasti näidatakse sisevõistlusi, kus teevad peadpööritavaid 
trikke maailma parimad sportlased. Traditsioonilist trial’i  

sõidetakse siiski pigem looduses. Sellistel võistlustel on 
rajad erineva tasemega sõitjatele. Sõitmiseks kõlbab  
peaaegu igasugune maastik. Vältimaks arusaamatusi 
küsi alati maaomanikult luba. Trial’iga tegelevail 

motoklubidel on välja kujunenud oma tree-
ningukohad. Samuti on klubides sõit-
jaid, kes aitavad uusi harrastajaid 
hea meelega. 



Ajalugu

Mototrial sai 1960ndate alguses keeleteadlaste abil eesti keeles 
nimeks traiel. Tänapäeval kasutatakse paralleelselt mõlemat 
nime. Selle huvitava motospordialaga on Eestis tegeletud aastast 
1963 ning esimesed Eesti meistrivõistlused toimusid 1964. aastal 
Vasalemmas. Just Vasalemmat peetakse Eesti trial’i hälliks. Veidi 
hiljem alustati selle harrastamist ka Tapal, kui autobaasi nr 21 
juurde loodi motoklubi, hangiti Tšehhi päritolu Jawad ja ČZ-d  
ning ehitati need ümber triaĺ i-sõiduks sobivamaks. Võisteldi nii 
tänavasõidu- kui ka spetsiaaltsiklitega, mis olid sageli ümber  
ehitatud krossiratastest. Alaga tegeleti aktiivsemalt veel  
Haapsalus, Väike-Maarjas ja Tallinnas.

Tolle aja tuntumad sõitjad olid Mati Karuauk, 
Anti Burk, Toomas Ross, Toivo ja  
Kalle Ivainen ning Peeter Madisson.



Võistlus iseendaga

Mototrial’is ei sõltu sooritus rajal teistest võistlejatest. Rajal ollakse üksi 
ning selle raskusaste valitakse vastavalt võimetele ja oskustele. Keeruline 
maastik ning närvide hea valitsemine on oluline osa trial’i-sõidust, osavuse 
kõrval mängib suurt rolli ka sõitja psühholoogiline tugevus. Mõttelaadilt ja 
taktikaliselt sarnanevad trial’iga näiteks freestyle-suusatamine, golf,  
orienteerumine ja ratsutamine. 

Kuidas alustada?

Trial’i-treeningud algavad tsikliga tasakaalutunnetuse leidmisest. 
Selleks pole vaja isegi kodust lahkuda või mootorit käivitada:  
trenni alusta lihtsalt tsikli jalaraudadel seistes ning tasakaalu abil 
mootorratast paigal püsti hoides. Kui paigalseis selge, on aeg  
harjutada maastikul pööramist. Õige tehnika on üks trial’i tähtsa-
maid oskusi ning selle selgeks saamine võtab tavaliselt päris kaua 
aega. Alustuseks sõida siledal platsil aeglaselt slaalomit ning proovi 
tasapisi sama teha ka mäenõlval ning liivasel-kruusasel pinnasel.

Treeningust on rohkem kasu, kui märkida selleks ajutiselt maha 
kindel rada. Nii harjutad end pidevalt sama trajektoori järgima, 
nagu peab tegema ka võistlusel. 

Kui kurvitehnika on selgeks saamas, võib alustada takis-
tuste ületamise harjutamist. Selleks küsi nõu kogenud 
sõitjailt. Takistuste ületamine õnnestub õigesti vaid siis, 
kui eelnimetatud tasakaalutunnetus ja kurvitehnika 
juba käpas.

Erinevalt paljudest motospordialadest võib trial’is 
juba pärast põgusat treenimist kaasa lüüa ka 
võistlusel. Selleks sobib võistlusklass Hobi, kus 
rada koosneb lihtsatest takistustest. Võistlust 
ei tasu karta, sest just seal sõites õpid kõige 
rohkem ning teised võistlejad annavad sulle 
hea meelega nõu ja õpetust.



Laps elektritsikli selga

Üha popimaks on Eestis ja mujal saanud laste ja noorte  
trial’i-treeningud ning -võistlused elektrimootorratastel. Need 
spetsiaalsed elektritsiklid on mõeldud 3–12aastastele lastele. 
Elektrilised trial’i-mootorrattad on turvalised ja mõeldud  
eelkõige tsiklitunnetuse omandamiseks. Elektritsikliga 
käib sõidu õppimine lihtsalt ja kiiresti ning see 
annab edasiseks arenguks korraliku aluse. 

Eestis korraldatud võistlustel sõidavad 
elektritsikliga lapsed eraldi võistlusklassis 
Green. Klassi peaeesmärk on luua lastele 
turvaline keskkond trial'iga tegelemiseks. 

Võistluste korraldamise kõrval aitab EMFi  
trial’i-komisjon mitmes linnas viia läbi treenin-
guid alaga alustavatele lastele. Elektritsiklitega 
harjutatakse trial’i-sõitu suvel looduses ja talvel siseruumis.  
Harjumaal õpetavad sõitu Toomas Gutmann ja Tõnis Ross  
motoklubist MC Panter, Lääne-Virumaal Mati Karuauk ning 
Tartus Noorte Mototraiali klubis Kaido Somelar. Värskeid uudiseid 
treeningute kohta leiab Facebooki lehelt Estonian Mototrial.

2015 aasta sügisel korraldas aasta parim naismotosportlane 
ja trial’i-sõitja Keity Meier tutvustava treeningu trial’i- 
huvilistele naistele ja tütarlastele. Keity edukas 7. koht  
Euroopa meistrivõistlustel ja rahvusvahelise motospordi- 
föderatsiooni FIM aasta uustulnuka tiitel näitavad, et trial 
on sobilik ala ka naistele. Naiste ja tütarlaste treeninguid 
on plaanis korraldada ka järgnevatel aastatel.



Võistlused

Võistlusel saab sõitja valida endale jõukohase raskusastme ehk võistlusklassi 
ning enne starti raja oma silmaga üle vaadata. Võistlus koosneb tavaliselt  
9–12 etapist ning kõik etapid peab (reeglina kindlas järjekorras) läbi sõitma 
kaks kuni kolm korda. Igal etapil on kohtunik, kes annab eksimuste eest  
karistuspunkte (0–5), näiteks jalaga maa puudutamise, raja piiridest  
väljasõitmise ning ajalimiidi ületamise eest. Tavaliselt peab võistluse läbima 
270 minutilise kontrollaja jooksul. Võidab võistleja, kes kogub kõige vähem 
punkte. Põhjalikumalt saab reeglitega ehk võistlusreglemendiga tutvuda  
aadressil www.msport.ee/trial. 

Rada koosneb looduslikest ja kunstlikest takistustest või on see lihtsalt  
maastikule maha märgitud. Järsud mäenõlvad ja astangud on sõitjate jaoks 
kõige huvitavamad kohad.

Tsikli pehmest kummisegust rehvide ja väikese sõidukiiruse tõttu ei teki  
maapinnale kuigi märgatavaid sõidujälgi. Seetõttu on trial loodussõbralik  
motospordiala.

Trial’i-võistlusel saavad lasteklassides kaasa lüüa kuni 13 aasta  
vanused lapsed. Tütarlaste ja poiste võistlusklassid on vastavalt 
vanusele Green (elektritsiklid) ja Noored. Täiskasvanute võistlus- 
klasside tähised alates keerulisemast on B, C, D ja Hobi. Tuntumad 
harjutamis- ja võistluskohad on Tapal ja Tartus, Vasalemma,  
Kamariku ja Jõelähtme karjääris ning Koguva karjäär Muhu 
saarel.  
Võistlusel osalemiseks pead olema EMFis registreeritud 
klubi liige ja sul peab olema hooajalitsents, mille saab  
klubi kaudu EMFist, või ühekordne sõitjalitsents, mille 
ostad võistluspaigas. Osalemiseks pead võistlusele  
eelnevalt registreeruma vastavalt võistluse korral-
daja kutsele.



Traielitsiklite maaletoojad Eestis

GasGas’i  
uued ja kasutatud trial'i-tsiklid.  
Sõiduvarustus, varuosad ja hooldus. 
Gasgas Eesti, Paldiski mnt 125, Tallinn,  
tel +372 501 1272 
E-post: mehis@gasgas.ee  
Koduleht: www.gasgas.ee

Beta ja Sherco 
uued ja kasutatud tsiklid, varuosad,  
järelteenindus ja sõiduvarustus.  
Velt Motocenter, Pärnu mnt 139E/11,  
Tallinn, tel +372 5650 0509 
Turu tn 41a, Tartu, tel +372 53 292 906 
E-post: info@veltmotocenter.ee 
Koduleht: www.shercoestonia.ee, www.betamotor.ee

Honda-Montesa trial'i-tsiklid. 
HRC Eesti OÜ, Luige baas,  
Luige Keskus 75401, Harjumaa,  

tel +372 5697 7978  
E-post: info@hrc.ee 

Koduleht: www.hrc.ee

Oset’i elektritsiklid. 
Tõnis Ross, e-post: tonis@ross.ee 
Tel +372 565 8370



Head trial'i harrastamist!
EMFi mototraieli komisjon 
E-post: komisjon@trial.ee  
Koduleht: www.msport.ee/trial 

Facebook: Estonian Mototrial

fotod: Valeri Larionov, Rauno Kais, Ingmar Eriste, Margus Almers, Mati Karuaugu erakogu

Klubide ja treenerite kontaktid

Tõnis Ross, MC Panter  
E-post: tonis@ross.ee 
Tel +372 565 8370

Tartus Noorte Mototraiali klubi, Kaido Somelar  
E-post: kaido.somelar@gmail.com 
Tel +372 517 8081

Lääne-Virumaal Mati Karuauk  
E-post: prymli.mvk@ mail.ee 
Tel +372 5691 8046


