TEAM RATTAPOOD CUP/ KALEVI JALGRATTAKOOLI
MÄGIRATTASARJA 2016
jalgratturite maastikurattakrossisi
juhend
1.Korraldaja

2.kategooria

Sarja peakorraldaja: Kalevi Jalgrattakool

Kontaktisik: Jaanus Prükkel tel: 5031960 e-post: jaanus.prykkel@gmail.com
2.Korraldus

Võistlussari on 5-etapiline. Üldkokkuvõttes lähevad arvesse kõik etapid, välja arvatud
võistlusklassidel ME, MJ, M16, N/NJ, kellel läheb arvesse neli (4) paremat etappi.
Etapid:
I etapp: 10.04 Vokas II etapp: 16.04 Rakveres -

võistluskeskus Voka Spordihoones Metsa tn 2
võistluskeskus Palermo terviseraja ääres Lilleoru tn.

III etapp: 01.05 Põltsamaal – võistluskeskus Kuningamäe terviseraja ääres Tehnika tn.
IV etapp: 28.08 Otepääl - võistluskeskus Snowtubing pargis Linnamäe orus
V etapp: 17.09 Tallinnas - võistluskeskus Pirita Spordikeskuses Rummu tee 3
Koos V etapiga viiakse läbi ka Tallinna 2016. aasta meistrivõistlused.
Võistlused toimuvad vastavalt UCI MTB-krossi reeglitele ja EJL võistlusreglemendile. Kõik
muud võistluste käigus esilekerkivad küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajatega
kohapeal. Kiiver on kohustuslik. Rattaklass on vaba.
Mägirattasarja kõik etapid annavad EJL individuaalsesse reitingusse punkte EJL
võistlusreglemendis kinnitatud 2. kategooria võistluse järgi.
3. Osavõtjad

Võistlused on lahtised ja individuaalsed. Võistlejate arv ühest klubist ei ole piiratud.
Võistlusklassid:
M6/N6/N8
M8/N10
M10/N12
M12/N14
M14/N16
M16
MJ
ME
N/NJ*

Sünniaasta
M/N 2010-2011/N 2008-2009
M 2008-2009/N 2006-2007
M 2006-2007/N 2004-2005
M 2004-2005/N 2002-2003
M 2002-2003/N2000-2001
M 2000-2001
M 1998-1999
M 1993 ja varem
N 1997 ja varem/N 1998-1999

Sport, Seenior 1
Seenior 2
Seenior 3
Seenior 4-7

M 1977-1997
M 1967-1976
M 1966-1962
M 1961-1946

Võistlusel on lubatud alates vanuseklassidest M14 ja N14 ja vanemad osaleda ainult EJL
võistlejalitsentsiga jalgratturitel.
*N16 vanusegrupi võistlejad (sünniaasta 2000-2001) võivad treeneri loal startida vanemas
vanusegrupis (st võistlusklassis N/NJ).
Täiskasvanud võistleja kinnitab, et vastutab ise oma ettevalmistuse ja tervise eest ning osaleb
võistlusel omal vastutusel, alaealise eest vastutab lapsevanem vöi treener.
4.Registreerimine

Eelülesandmine toimub kuni võistlusele eelneva nädala neljapäeva kella 24.00-ni.
Eelülesandmiseks tuleb stardimaks kanda MTÜ Kalevi Jalgrattakooli arveldusarvele
EE521010220108150017 SEB pangas (selgitusse märkida iga võistlusklassi võistlejate arv).
Eelülesandmiseks kasutada EJL ametlikku võistlusele ülesandmise vormi (vorm on toodud EJL
kodulehel Dokumendid-Blanketid all). Täidetud eelülesandmisvorm saata e-aadressile
jaanus@jalgrattakool.ee.
Iga etapi kohapealne registreerimine toimub võistluspäeval võistluskeskuses alates kella 10.00-st ja
lõpeb pool tundi enne iga starti.
Võistkondade esindajate koosolek toimub igal võistluspäeval kell 11.15 võistluskeskuses.
5.Stardimaksud

Kõikidel etappidel on stardimaksud järgmised:
Eelregistreerimisel

Kohapeal

Tasudes kogu sarja eest
korraga enne 1. etappi

MJ,N/NJ,Sport,Seenior 1-7

25 eur
15 eur

30 eur
20 eur

100 eur
60 eur

M16,M14/N16, M12/N14
M10/N12, M8/N10
M6/N6/N8

8 eur
4 eur
Tasuta

10 eur
5 eur
Tasuta

30 eur
16 eur
Tasuta

Võistlusklass
ME

Stardimaks sisaldab võistleja numbrit, kogu võistluse korraldamisega seotud kulusid, tähistatud
võistlusrada, meditsiinilist teenindamist, auhindu parimatele jms.
Võistlusnumbrid väljastatakse kogu sarjaks.
Korduva numbri tasu on 5 eurot.
6.Võistluste programm

Sõit
I sõit

Võistlusklass
ME
MJ

Stardiaeg
12.00
12.02

Sõiduaeg
kuni 1 tund 30 min
kuni 1 tund 15 min

II sõit
III sõit
IV sõit
V sõit
VI sõit
VII sõit
VIII sõit

M16
M14/N16
M12/N14
M10/N12
M8/N10
M6/N6/N8
N/NJ, Sport, Seeniorid 1-7

13.35
14.25
15.05
15.35
15.55
16.10
16.20

kuni 45 min
kuni 30 min
kuni 20 min
kuni 12 min
kuni 8 min
kuni 5 min
kuni 1 tund 10 min

7.Võistlejate paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus etapil selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja ja
läbitud ringide põhjal.
Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse võistlusklasside parimad välja etappidel saavutatud
kohapunktide alusel:
1. koht: 100 punkti
2. koht: 95 punkti
3. koht: 92 punkti
4. koht: 91 punkti
5. koht: 90 punkti
6. koht: 89 punkti,
iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.
.
8.Meditsiiniline abi

Esmast meditsiinilist abi saab vajadusel stardi-finišipaigas.
9.Autasustamine

Etapi võitjate autasustamine toimub igal etapil koheselt peale võistlussõitu. Igal etapil
autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat esemeliste või rahaliste auhindadega
ja medalite või karikatega.
Lisaks autasustatakse igal etapil võistlusklassi ME võitjaid rahaliste auhindadega
alljärgnevalt:
1. koht 150.- €
2. koht 125.- €
3. koht 100.- €
4. koht
75.- €
5. koht
50.- €,
millest arvestatakse maha tulumaks.
Sarja üldparemusjärjestus selgitatakse välja vastavalt vanuseklassile parima nelja või viie
etapi kohapunktide liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja vanuseklassi
võitja.
Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja sarja
järgmise parima etapi punktid. Nende võrdsuse korral saavad määravaks paremuselt
järgneva etapi punktid jne.
Sarja üldvõitjate autasustamine toimub viienda etapi järel. Üldkokkuvõttes autasustatakse
kõikide vanuseklasside kolme paremat karikatega ja Team Rattapoe kinkekaartidega.
Autasustamisele mitteilmunud võistlejale auhinda ei väljastata.
MTÜ Kalevi Jalgrattakool

