PÜHA LOOMAIA 8. RATTARALLI (3.kat)
VÕISTLUSJUHEND 2008
Püha Loomaaia 8. rattaralli korraldab MTÜ Püha Loomaaed tuginedes EJL, UCI CR määrustele ning
vastavalt käesolevale juhendile. Võistlus toimub 27. aprill 2008 Pärnus.
Eesmärgid:
1) Populariseerida jalgrattasporti kui tervislikku ajaveetmise viisi;
2) Anda rattaspordihuvilistele võimalus enda võimete proovilepanekuks;
3) Anda noortele ohutu rattasõiduvõimalus maanteel, kasvatades seeläbi Pärnumaa rattasportlastele
järelkasvu;
4) Väärtustada perekeskset ühistegevust.
Määrustik:
Rattaralli viiakse läbi vastavalt EJL võistlusmäärustele ja võistlusjuhendile..
Jalgrattad:
1) Võistlussõit-maanteesõidu võistlusjalgrattad
2) Matkasõitudel on jalgrataste klass vaba.
3) Triatlon-tüüpi juhtrauda kasutada ei tohi kõigi ohutuse huvides.
4) Tasuta varuosi ja kumme korraldajad ei paku.
5) Rajal edasiliikumiseks kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.
Distantsid:
1) Võistlussõidu distants on 76 km
2) Matkasõidu distantsid on 48 km ja 20 km
Stardiaeg ja -koht:
Võistlussõidu 76km start antakse 27. aprillil 2008. aastal Pärnu Niidupargis kell 12.00.
- 48 km matkasõidu start kell 12.05
- 20 km matkasõidu start kell 12.10
Raja kirjeldus:
Start ja finiš asuvad Pärnu linnas Tammiste teel Niidupargi bussi lõpp-peatuses.
Põhidistants (76 km):
Stardist mööda Paide mnt. kuni parempöördeni Tori suunas (22 km) (joogipunkt); üle Tori silla, pööre
paremale Pärnu suunas; enne Sindit pööre paremale üle silla ja 300m pärast pööre paremale teisele
ringile kuni parempöördeni Tori suunas; üle Tori silla, pööre paremale Pärnu suunas; enne Sindit pööre
paremale üle silla ja 300m pärast pööre vasakule Pärnu suunas (finišini 10 km).
Matkadistants (48 km):
Stardist mööda Paide mnt. kuni parempöördeni Tori suunas (22 km); üle Tori silla, pööre paremale
Pärnu suunas; enne Sindit pööre paremale üle silla ja 300m pärast pööre vasakule Pärnu suunas
(finišini 10 km).
Matkadistants (20 km)
Stardist mööda Paide mnt. kuni tagasipöördeni (10 km) Sindi raudteesilla juures Pärnu suunas (finišini
10 km).

Võistlusklassid:
Põhisõit (76km):
Mehed
M-16 (1992-1993)
M-18 (1990-91)
M19-29 ( 1979-89)
S-1 (1969-78)
S-2 (1959-68)
S-3 (......-1958)

Naised
N-16 (1992-1993)
N-18 (1990-91)
N19-34 (1974-89)
N-35 (.....-1973)

Matkasõitudel (20km ja 48km) võivad sõita kõik 1996 ja varem sündinud rattahuvilised. Noorematel
palume lapsevanema või hooldaja nõusolekut.
Registreerimine ja numbrite väljastamine:
1) Eelregistreerimine toimub kuni 25.04.2008 kella 21:00ni. aadressil www.sportinfo.ee
2) Registreerimine ja numbrite väljastamine toimub stardipaigas 27.04.2008 kell 9.00 - 11.00
3) Eelregistreerinute numbreid väljastatakse 26.04.2007 kella 12-15ni Pärnu Tänavasõidu
sekretariaadis Kuursaali ees Ranna pst 2.
Stardimaksud:
Põhisõit 76km
Põhisõit M/N-16,M/N-18
Matkasõit 48 või 20km

Eelregistreerimine
kuni 23.04.2008
250 EEK
150 EEK
100 EEK

Eelregistreerimine
24-25.04.2008
450 EEK
350 EEK
120 EEK

Registreerimine
kohapeal
500 EEK
500 EEK
120 EEK

* Osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest.
* Kui ühest perest osaleb vähemalt 3 liiget (ema, isa, laps) saab nendest 1 matkasõitaja (näiteks laps)
tasuta registreerida võistlusele.
Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine:
1) Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas ajavahemikus kell 9.00-11.00.
2) Eelregistreerinute numbreid väljastatakse 26.04.2007 kella 12-15ni Pärnu Tänavasõidu
sekretariaadis Kuursaali ees Ranna pst 2.
3) Stardigrupid:
a. EJL litsentsi omavad jalgratturid;
b. Ülejäänud ratturid registreerimise järjekorras;
4) Korraldajal on õigus muuta võistlejate hulka stardigruppides vastavalt stardikoridori
võimalustele.
5) Stardikoridori pääseb 20 min. enne starti.
Ohutus ja vastutus:
1) Iga osaleja on kohustatud kandma kiivrit. Kiivrita sõitjad diskvalifitseeritakse;
2) Iga põhi- või matkasõidu osavõtja kinnitab Püha Loomaaia 8. Rattarallile registreerimisel, et
vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb täielikult omal
vastutusel.
3) Rallitrass on liikluseks avatud. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest,
korraldaja paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate ja kohtunike märguannetest.

Tulemuste arvestamine ja avaldamine:
1) Grupifiniśi korral selgitatakse välja vähemalt kolm parimat absoluutarvestuses ja ülejäänud
kohad lähevad jagamisele. Vanuseklasside parimad selgitatakse välja võimalusel.
2) Matkasõitudes ei selgitata parimaid, fikseeritakse aeg. Lõpuprotokoll esitatakse tähestikulises
järjekorras.
3) Finiš suletakse kell 16.00.
4) Tulemused avaldatakse internetis aadressidel: www.sportinfo.ee
Autasustamine:
Absoluutvõitjate autasustamine toimub 45 min. peale põhisõidu esimeste finišeerimist, orienteeruvalt
kell 15.00. Autasustatakse 76 km distantsi 6 paremat meest ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse
diplomi, karika ja eriauhinnaga. Vanuseklasside M16, M18, S1, S2, S3, N16, N18, N35 kolme parimat
autasustatakse diplomi ja karikaga. Kui kohad läksid jagamisele, loositakse auhinnad kõigi vastava
vanuseklassi lõpetanute vahel.
Matkadistantsidel (48km ja 20km) osalenute vahel loositakse välja eriauhindu.
Protestid:
Kõik protestid esimese kolmekümne võistleja kohta tuleb esitada 30 min. jooksul pärast vastava
võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast vastava võistleja lõpetamist.
Protestitasu on 500 EEK, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamise korral. Kõik võistlusega seotud
protestid lahendab kohtunike kogu koos korraldajaga.
Korraldus, info:
Osavõtumaks sisaldab tähistatud rada, võistlejanumbreid, söök - jooki finišipaigas ning diplomit.
Katkestajatele on teeninduspunktidest tasuta transport finišipaika. Rajal jagavad korraldusi politsei ja
sõdurid. Kaotatud-leitud asjad saab kätte sekretariaadist.
Meditsiinilist abi korraldab Pärnu Haigla Erakorralise Meditsiiniabi. Rajal osutavad abi
kvalifitseeritud med.töötajad. Informatsioon abivajajate kohta tuleb edastada rajal liikuvatele
eraldusmärkidega med.töötajatele, kohtunikele või hädaabinumbril 112.
Peakorraldaja:
MTÜ Püha Loomaaed
Niidu 17 Pärnu 80010
Võistluse direktor Kaido Juurik, tel 56461431
Võistluste peakohtunik: Rein Solnask, tel 56471675
Võistluste peasekretär: Jana Põldme, tel 56984971

