Võru IV Rattaralli 2009
95/40 km
20.august 2009
EJL 3.kat

Juhend
1. Eesmärk
- Populariseerida jalgrattasõitu, kui tervislikku ajaveetmise viisi
- Anda rattasõiduhuvilistele võimalus oma võimete proovilepanekuks
- Väärtustada perekeskset ühistegevust
- Tähistada Võru linna 225. sünnipäeva
2. Korraldaja
MTÜ Haanja Rattaklubi
Aadress: Haanja küla, Haanja vald, Võrumaa 65101
info@haanjarattaklubi.ee
Tel. +372 5663 3081
Rattaralli viiakse läbi vastavalt EJL võistlusmäärustele ja käesolevale võistlusjuhendile,
korraldajate ja kohtunike kaasabil.
3. Võistluskeskus
Võru Spordikeskuse juures, Räpina mnt. 3 A.
Avatud: 20.august 2009 kell: 10.00 – 19.00
4. Stardiaeg ja koht
Põhisõidu start on 20. augustil kell 12.00 Võrus, Spordikeskuse eest
Matkasõidu start on 20. augustil kell 12.10 Võrus, Spordikeskuse eest
5. Distants
Rattaralli põhidistants on 95 km ja matkasõit on 40 km
Kogu distantsi ulatuses on teekatteks asfalt
6. Toitlustuspunktid
Põhidistantsil on 3 TP: 1. Rõuge 17 km, 2. Rõuge 47 km, 3. Lasva 82 km
Matkarajal on 1 TP: Lasva 27 km
7. Ohutus ja vastutus
- Osavõtt Võru Rattarallist toimub omal riisikol
Iga osaleja kinnitab rattarallile registreerimisel, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja
sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb täielikult omal vastutusel.
- Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit. Kiivrita sõitjad diskvalifitseeritakse.
- Ralli trass on liikluseks avatud
Osalejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest, korraldaja paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate ja kohtunike märguannetest.
- Jalgrataste klass põhi- ja matkasõidul: Vaba. Mittestandartsel (UCI CR punktidele
1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult

-

peakomissari nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata.
Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi.
Triatlon-tüüpi juhtrauda ei tohi kõigi ohutuse huvides kasutada.
Tasuta varuosi ja kumme korraldajad ei paku.
Rajal edasi liikumiseks kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.
Finišijoone ületamisel liikuda finišikoridorist välja samas liikumissuunas, kindlasti
vältida finisijoone mitmekordset ületamist.

8. Osalejad
Osaleda võivad kõik 1992.a. (lühikesel rajal 1994.a.) ja varem sündinud ratturid, kes on
piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras lubatakse 40 km rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri
kirjaliku taotluse alusel.
9. Võistlusklassid
- Põhisõit
Mehed
M-18 (1991 – 1992)
M U23 (1987 – 1990)
M-eliit (1970 – 1986)
Seenior (1969 ja varem)
-

Matkasõit
M-16 (1993 – 1994)

Naised
N-Eliit (1990 – varem)
N-18 (1991 – 1992)

N-16 (1993 – 1994)

10. Stardigrupid
Stardigrupid moodustatakse vastavalt registreerijate arvule. Esimesest stardigrupist
saavad õiguse startida EJL ja teiste riikide litsentsi omavad jalgratturid.
Stardikoridori pääseb 15 minutit enne starti
11. Registreerimine
Eelregistreerimine toimub kuni 17.08.2009
1) Võrus: kpl Maraton Spordikaubad, Jüri 32
2) Tartus: kpl Velospets, Riia 132
3) www.sportinfo.ee leheküljel
Registreerida saab ka stardipaigas võistluspäeva hommikul kella 10.00 kuni 11.00-ni.
Ümberregistreerimine maksab 50 krooni.
12. Stardimaksud
Eelregistreerimisel kuni
17.08.2009

Registreerimisel
kohapeal

Rattaralli 95 km
(täiskasvanud)
Rattaralli 95 km
M/N 18 (1989-1990)

250.-

350.-

150.-

250.-

Matkasõit 40 km

100.-

175.-

Osavõtumaks sisaldab tähistatud rada, võistlejanumbreid, jooki rajal ja toitlustamine
finišipaigas ning diplomit.
Osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest.
13. Stardimaterjalide väljastamine
Osalejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas Võru Spordikeskuse juures
asuvast võistluste telgist ajavahemikus kell 10.00-11.30
14. Tulemuste arvestamine
Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel kandma seljal nähtaval 2009. a.
Võru Rattaralli stardinumbrit. Võistleja, kes ületab finišijoont kaks korda või vastupidises
liikumissuunas diskvalifitseeritakse.
Finiš suletakse kell 18.00
Tulemused avaldatakse internetis aadressidel: www.sportinfo.ee ja www.ejl.ee
15. Autasustamine
Kõikide vanuseklasside 3 parimat autasustatakse diplomi, karika ja auhinnaga orienteeruvalt kell 15.30 Võru Spordikeskuse platsil.
Auhinnafond:
rahalised auhinnad
M eliit võitja 5000.N eliit võitja 3000.ülejäänutele esemelised auhinnad
16. Protestid
Kõik protestid esimese kolmekümne võistleja kohta tuleb esitada poole tunni jooksul
pärast vastava võistleja lõpetamist, ülejäänud 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.
17. Muu
- Tehniline abi: korraldaja tehnilist abi ei taga
- Meditsiiniline abi: rajal tagavad meditsiini abi kvalifitseeritud med.töötajad. Informatsioon abivajajate kohta tuleb edastada rajal liikuvatele eraldusmärkidega med. töötajatele,
kohtunikele või hädaabinumbril 112.
- Kaotatud, leitud asjad: tuua võistluskeskusesse, kust on võimalik päeva jooksul asjad
omanikele tagastada, hiljem võtta ühendust korraldajaga.
- Pesemine, riietumine, wc: Võru Spordikeskuses
- Katkestajatele on teeninduspunktidest tasuta transport finišipaika.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
18. Info
Võistluste peakorraldaja Indrek Ots
e-post: info@haanjarattaklubi.ee
Tel. +372 5663 3081
Võistluste peakohtunik Tõnis Veltbach
e-post: tonisveltbach@hot.ee
Tel. +372 52 13 123

