EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTA MARATONIS
KALEVIPOJA II RATTAMARATON 2009
Juhend
1. Võistlus
1.1. Kalevipoja II Rattamaratoni raames selgitatakse Eesti meistrid maastikuratta maratonis.
1.2. Kalevipoja II Rattamaraton viiakse läbi vastavalt võistluste juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL)
võistlusmäärustele ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) reglemendile.
2. Võistluse toimumisaeg ja koht
2.1. Kalevipoja II Rattamaraton toimub 4. juulil 2009 a. Jõgevamaal Kuremaal.
2.2. Kalevipoja II Rattamaratoni peakorter Kuremaa lossis (Kuremaa Jõgeva vald 48445 Jõgeva
maakond) on avatud 4 Juulil kella 9.00 kuni 18.00.
2.3. Avatud raja sõit toimub 27 Juunil kell 12.00 Kuremaa lossi eest.
3. Distantsid
3.1. Kalevipoja II Rattamaratoni raames toimuvad Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.
3.2. Maratoni distants on 71 km.
3.3. Poolmaratoni distants on 38 km.
3.4. Lastesõidud toimuvad distantsidel 400m kuni 1,5 km vastavalt vanusele.
4. Stardiajad
4.1. Maratoni stardiaeg on kell 12:00
4.2. Poolmaratoni stardiaeg on 13.00
4.3. Lastesõitude stardiajad on 12.30
5. Registreerimine ja stardimaksud
5.1. Registreerimine Kalevipoja II Rattamaratonile ja võistluste raames läbiviivatele Eesti
meistrivõistlustele M/N-Eliit, MU-23 ja M-SEN- 1,2,3,4 klassi sportlastele ja Eesti esivõistlustele
M-Sport klassi sportlastele (va registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis Sportinfo
veebilehel: www.sportinfo.ee/estoniancup
5.2. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt
paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindui toitlustuspunktides ja finišis, parimate
autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav vaid internetist, lastesõitudes kohapeal),
ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.
5.3. Stardimaksud (kroonides):
Reg.-se I voor Reg.-se II voor Reg.-ne kohapeal
Maraton

280

375

500

Maraton, 1991. a. ja hiljem sündinud

210

290

400

Poolmaraton

210

290

400

Poolmaraton, klassid M14, M16, N14-16

140

200

300

tasuta

tasuta

300

Ümberregistreerimine

-

-

100

Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile

-

-

200

Maraton ja Poolmaraton, 1944. a. ja varem sündinud

5.3.1. 1944. a. ja varem sündinutel tuleb osalemiseks samuti eelnevalt registreeruda.
5.3.2. Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeva hommikul kohapeal ning lõpeb 30 minutit
enne starti.
5.4. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.5. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.6. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
5.7. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.8. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem makstud registreerimistasud arvesse ei lähe ja
registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset korraldaja ei tagasta.
5.9. Kalevipoja II Rattamaratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei
tagastata.
6. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse
6.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st kuni 11.30ni.
6.2. Eesti meistri-, esivõivõistlustele registreerinud osavõtjate kinnitamine, litsentside kontroll,
numbritre ning infomaterjalide väljastamine toimub stardipaigas kella 9.00-10.30.
Esindajate koeosolek toimub võistluskeskuses kell 11.00.
6.3. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II
vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
6.4. Maratoni distantsil esimesse kolme stardigruppi paigutatakse ainult Eesti Jalgratturite
Liidu litsentsi omavad, Eesti meistrivõistlustele registreerinud M/N-Eliit', MU-23' ja MSEN1,2,3,4 klassi sportlased ja Eesti esivõistlustele registreerinud M-Sport klassi sportlased.
Ülejäänud stardigruppide moodustamise aluseks on võistlejate EEC 2009 parima etapi tulemus. Kuni
kahe tulemuse saavutamiseni EEC 2009 sarjas arvestatakse stardigrupi moodustamisel võistleja EEC
2008 parimat kohta koefitsiendiga 1,5 (koht x 1,5).
6.5. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301350, 351-400, 401-500, 501-600, 601--800, 801-1000, 1001-...
6.6. Poolmaratoni distantsi võistlejate numbrid väljastatakse ning osalejad paigutatakse
stardigruppidesse samadel alustel Maratoni distantsiga.
6.7. Poolmaratoni stardinumbrid ja -grupid jagunevad alljärgnevalt: 2001-2050, 2051-2100 jne.
6.8. Ümberregistreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
6.9. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes startimise ohutuse ja
turvalisuse tagamise vajadusest.
7. Olulised reeglid
7.1. Jalgrataste klass on vaba.
7.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.
7.3. Startida tohib ainult oma nime all.
7.4. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
7.5. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
7.6. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
7.7. Kiivri kandmine on kohustuslik.
7.8. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
7.9. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste
täitmine on kohustuslik.
7.10. Punktides 8.2-8.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
7.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus ja fotod.
8. Vastutus
8.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning
osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.
8.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
8.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
8.4. Osavõtja vastutab materiaalselt ajavõtukiibi eest alates selle kättesaamisest kuni ajavõtukiibi
tagastamiseni. Kiibi tagastamata jätmisel tuleb osavõtjal tasuda trahv 500 krooni talle esitatud arve
alusel. Trahvi mittetasumisel ei võimaldata osavõtjal startida järgnevatel EEC etappidel.
9. Tulemuste arvestamine
9.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni
kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit ja rattale peab olema nõuetekohaselt kinnitatud
võistlusnumbrile vastav elektrooniline ajavõtukiip.
9.2. Ajavõtukiip tuleb kinnitada ratta esihargile, võimalikult madalale.
9.3. Kalevipoja II Rattamaratoni Poolmaraton kuulub Kalevipoja Kolmeüritusse.
9.3.1. Kalevipoja Kolmeürituse tulemused saadakse Kalevipoja III Uisumaratoni 25 km distantsi,
Kalevipoja II Rattamaratoni Poolmaratoni ning Kalevipoja IV Rulluisumaratoni 21,9 km distantsi
aegade liitmise teel.

9.4. Võistluse esialgsed tulemused avaldatakse võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil:
www.sportinfo.ee/estoniancup
9.5. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva
kolmapäeva õhtuni etapi korraldaja e-mailile: tarmo@aksimotell.ee
10. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
10.1. Maraton (mehed): M18 (1991-1994), U23 (1987-1990), M-Põhiklass (1970-1986), M30 Seenior 1 (1970-1979), M40 - Seenior 2 (1960-1969), M50 - Seenior 3 (1959 ja varem sündinud);
10.2. Maraton (naised): N23 (1987-1992), N-Põhiklass (1986 ja varem sündinud);
10.3. Poolmaraton (mehed): M14 (1995-1998), M16 (1993-1994), Mehed-Põhiklass (1950-1992),
M60 - Seenior 4 (1949 ja varem sündinud);
10.4. Poolmaraton (naised): N14-16 (1993-1998), N35+ (1974 ja varem sündinud), N-Põhiklass
(1975-1992).
11. Autasustamine etappidel
11.1. Kalevipoja II Rattamaratonil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid karika või
meene ning rahaliste ja/või esemeliste auhindadega vähemalt alljärgnevas rahalises väärtuses
(kroonides):
Vanuseklass

I koht II koht III koht IV koht V koht VI koht

Maratoni üldjärjestus

4000

2500

1500

Maratoni Naiste üldjärjestus

2000

1500

1000

Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23

1500

1000

500

Poolmaratonil: N14-16, M14, M16, M60

1000

Poolmaratonil: N35+

1000

700

500

1000

1000

1000

11.2.Maratoni distantsil läbiviidavate Eesti meistrivõistluste kolme parimat M/N –ELIIT,U-23 ja SEN1,2,3,4,vanuseklasside võistejat autasustatakse Eesti Meistrivõistluste medalitega.
12. Võistkondlik autasustamine
12.1. Kalevipoja II Rattamaratoni parimat meeskonda ja parimat naiskonda autasustatakse karika või
meenega.
13. Protestid
13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule
alljärgneva aja jooksul:
13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.
13.1.2. kõigi teiste Kalevipoja II Rattamaratoni võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).
13.2. Protesti esitamise tasu on 500 krooni, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.
14. Võistluse korraldaja
14.1. Võistlust korraldab JSK Vooremaa Centrum koostöös MTÜ Pro Jalgratturite Klubiga ja JSL
Kaljuga
14.2. Korraldaja esindaja Tarmo (Kalevi poeg)
Raudsepp, telefon: 56958663, e-mail:
tarmo@aksimotell.ee

