VÕISTLUSJUHEND
NISSAN MTB CUP 2008 VÕISTKONDLIK TEATESÕIT
1. Võistluse eesmärk
1.1 Juhatada sisse uue rahvusvahelise maastikurataste võistlussarja Nissan MTB Cup
esimene hooaeg.
1.2 Anda kõigile osavõtjatele võimalus kontrollida treenituse taset.
1.3 Selgitada välja parimad võistkonnad teatesõidus ning jagada stardikohad järgnevaks
Nissan MTB Cup etapiks.
2. Koht ja ajakava
2.1 Võistlus toimub 1. mail 2008. aastal, Tallinnas Pirital.
2.2 Hobisõidu start antakse kell 11:00.
2.3 Põhisõidu ja rahvasõidu võistkondadele antakse ühine teatesõidu start kell 12:00.
3. Määrustik
3.1 Võistlused viiakse läbi vastavalt Rahvusvahelise Jalgrattaliidu UCI määrustikele,
Nissan MTB Cup’2008 aasta üldjuhendile ning käesolevale teatesõidu täpsustavale
juhendile.
3.2 Kõik juhendites käsitlemata küsimused lahendab peakohtunik koos korraldajatega
UCI MTB-reglemendi alusel.
4. Võistlusrada ja distantsid
4.1 Hobisõidu pikkus on 10km.
4.2 Teatesõit viiakse läbi kuue ringilise võistlusena 8 km pikkusel ringil.
4.3 Iga võistleja läbib kahel korral ühe ringi, seega on võistlusdistants võistkonna ühe
liikme kohta 16 km ja võistkonna poolt läbitav kogudistants kokku 48 km.
5. Võistkonna koosseis
4.4 Teatevõistlusel saab osaleda ainult võistkondlikult.
4.5 Võistkonda kuulub kolm liiget
4.6 Terveks sarjaks registreeritud kuueliikmelised võistkonnad võivad teatesõidule välja
panna kaks kolmeliikmelist võistkonda.
6. Registreerumine ja stardimaksud
6.1 Võistkondlikus teatesõidus on osalemaoodatud kõik võistkonnad, kes on
eelregistreeritud terveks Nissan MTB sarjaks.
6.2 Võistkond on võimalik registreerida osalema ka ainult teatesõiduks.
6.3 Registreerimine toimub vaid www.sportinfo.ee kaudu.
6.4 Võistkondlikule teatesõidule ehk proloogile registreerides tuleb võistkonna sõitjad
sisestada startimise järjekorras (esimene startija on registreeritud esimesena, teine
startija teisena, kolmas startija kolmandana).
6.5 Võistkondlik registreerimine teatesõidule lõpeb 21. aprillil 2008. aastal.
6.6 Hobisõidule registreerumiseks ajalisi piiranguid ei ole ning registreeruda saab ka
kohapeal.
6.7 Kui osaleja(d) on registreeritud kogu sarjaks, siis teatesõidule ega hobisõidule
registreerimise korral täiendavalt tasuda ei ole vaja.

6.8 Stardimaksud proloogil ja selle raames läbiviidaval hobisõidul:
Põhisõit (võistkond)
Rahvasõit (võistkond)
Rahvasõit, sünniaasta
1990-1993 (võistkond)
Hobisõit (individuaalne)
Hobisõit, sünniaasta alates
1993 (individuaalne)

Eelregistreerimine
kuni 25.04.2008
3 x 300 EEK
~3 x 20 EUR ~3 x 13,5 LVL
3 x 300 EEK
~3 x 20 EUR ~3 x 13,5 LVL
3 x 200 EEK
~3 x 13 EUR ~3 x 9 LVL
150 EEK
~ 10 EUR ~ 7 LVL
75 EEK
~ 5 EUR ~ 3,5 LVL

Registreerimine kohapeal
200 EEK
~ 13 EUR ~ 9 LVL
100 EEK
~ 6,5 EUR ~ 4,5 LVL

7. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse jagamine
7.1 Võistlejate numbrid väljastamine stardipaigas algab võistluspäeval kell 9:00.
7.2 Iga võistleja kannab ühte numbrit, mis kinnitatakse ratta lenkstangile.
7.3 Teatevõistluse stardigruppidesse paigutamist alustatakse Nissan MTB Cup sarja
Põhisõidule registreerunud võistkondadest!
7.4 Võistkondliku teatevõistluse stardigruppidesse paigutamise aluseks võetakse
registreerimise järjekord.
8. Tulemuste arvestamine
8.1 Esimese võistkonna finišhisse jõudmise järgi loetakse viimasel ringil olevaks ka
enam, kui ühe ringiga mahajäänud võistkonnad.
8.2 Võistlus viiakse läbi Nissan MTB Cup’2008 proloogina, tulemused sarja
üldarvestusse ei kuulu.
8.3 Vastavalt teatesõidu tulemustele paigutatakse võistkonnad stardigruppidesse
järgneval Nissan MTB Cup maratonil.
8.4 Kõigi võistkondliku teatesõidu ja Hobisõidu osalejate distantsiläbimise aeg
fikseeritakse elektroonilise ajavõtukiibiga.
9. Auhinnad
Autasustatakse ainult parimaid võistkondi rahaliste või esemeliste auhindadega
vähemalt alljärgnevas rahalises väärtuses (summad on Eurodes)
I etapp teatesõit
Põhisõidu meeskonnad
Rahvasõidu võistkonnad
Rahvasõidu naiskonnad

I koht
600 €
300 €
300 €

II koht
450 €
150 €
150 €

III koht
300 €
100 €
100 €

IV koht
200

€

V koht
150

€

VI koht
100

€

10. Korraldaja
10.1 Võistkondliku teatesõidu korraldaja on Pro Jalgratturite Klubi.
10.2 Kontaktandmed: Rohu 13, 10612 Tallinn, tel. 677 4990, e-mail: info@proklubi.ee
11. Majutuse broneerimine
Bona Reisid OÜ: telefon: (+372) 56 662 360; e-mail: info@bonareisid.ee;
www.bonareisid.ee

