Kinnitatud 02.04.2010
M. Lepajõe, peakomissar

SEB 29. TARTU RATTARALLI
30. mai 2010
JUHEND
1. SEB 29. Tartu Rattaralli (29. RR) korraldavad Klubi Tartu Maraton nõukogu kinnitatud 29. RR nõukogu
ja korralduskomitee sponsorite ja toetajate kaasabil.
2. SEB 29. RR viiakse läbi tuginedes EJL määrustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton
juhatuse otsustele.
3. SEB 29. RR toimub 30. mail 2010 a. stardi- ja finišikohaga Tartus Turu tänaval Aura keskuse ees.
133 km distantsi ühisstart on kell 10.00.
71 km distantsi ühisstart on kell 12.00. 71 km distants ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata.
133 km marsruut: Tartu – Pangodi – Otepää – Restu rist – Sihva – rollerirada – Aedlinn – Otepää –
Palupera – Elva – Tartu.
71 km marsruut: Tartu – Pangodi – Elva – Tartu.
4. 133 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Pangodi 26,2 km, 2. Otepää 45 km, 3. Sihva 67
km, 4. Palu 84 km, 5. Elva 101 km, 6. Lõunakeskus 123,3 km.
71 km rajal on 3 TP-d: 1. Pangodi 26,2 km, 2. Elva 38,7 km, 3. Lõunakeskus 61,1 km.
5. 133 km distantsil on 2 mäefinišit: 21. km-l ja 78. km-l, vahefinišid 45. km-l Otepääl ja 101. km-l Elvas.
6. Rattaralli läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
133 km
71 km
Pangodi TP 26 km
kell 11.30
13.30
Otepää TP 45 km
kell 12.30
Sihva TP 67 km
kell 13.30
Palu TP 84 km
kell 14.30
Elva TP 101/38,7 km kell 16.00
15.00
Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse.
Raskete ilmastikuolude korral võidakse ajalimiite rallipäeval korrigeerida.
Tartu Rattaralli finiš suletakse kell 17.30.
7. Jalgrataste klass: Vaba.
• Mittestandardsel (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 osavõtjaid ohustamata. Mittestandardsel sõiduvahendil osalenu tulemus kantakse
protokolli eraldi.
• Ohutuse huvides ei tohi kasutada eraldistardi juhtrauda või juhtraua pikendust.
Rajal edasiliikumiseks kõrvalist abi kasutanud võistlejad diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise
aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist 4. juunil
2010.
8. Osavõtt 29. Tartu Rattarallist toimub omal riisikol.
9. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse.
Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste
avaldamist 4. juunil 2010.
10. Ralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma
liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.

11. Osaleda võivad kõik 1995.a . (lühikesel rajal 1998. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt
treenitud valitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras lubatakse 133 km rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri kirjalikul loal.
Erandkorras lubatakse 71 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel..
Vanusegrupid: N17 (sünniaastad 1995-93), N20 (92-90), N21 (89-76), N35 (75-71), N40 (70-66),
N45 (65-61), N50 (60-56), N55 (55-51), N60 (50-46), N65 (45 ja varem);
M17 (95-93), M20 (92-90), M21 (89-76), M35 (75-71), M40 (70-66), M45 (65-61), M50 (60-56),
M55 (55-51), M60 (50-46), M65 (45-41), M70 (40-36), M75 (35 ja varem).
12. Stardigrupid:

133 km
71 km
Eliitgrupp
1 – 200
I grupp
5001 - 5500
I grupp
201 – 300
II grupp
5501 - 6000
II grupp
301 – 500
III grupp
6001 - 6500
III grupp
501 – 700
IV grupp
6501 - ……
IV grupp
701 – 1000
V grupp
1001 – 1500
VI grupp
1501 – …
Rattaralli mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad varasemad tulemused arvesse
registreerumisel kuni 24.05.2010.
• Prioriteet on Tartu Rattaralli sama distantsi tulemusel. Arvestatakse 2009. a. (koef 1) või selle
puudumisel 2008. a. (koef 1,2) RR-l saavutatud kohti, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta
vastavas stardigrupis.
• 133 km eliitgrupis startimisõigus on vaid kehtivat M-Eliit, N-Eliit või MU-23 jalgratturi litsentsi
(välja antud UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaföderatsiooni poolt) omavatel ratturitel ja 2009.
aasta Tartu Rattarallil 1. - 100. koha saavutanutel.
• 71 km-l varem mitteosalenud EJL M/N-14, M/N-16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust I
gruppi.
• 2009. või 2008. a. rattarallidel mitteosalenud saavad stardinumbrid viimastesse stardigruppidesse.
Iga osavõtja peab startima oma stardinumbrile vastavast stardikoridorist. Valest koridorist startinud
diskvalifitseeritakse.
Stardinimekiri avaldatakse 14. mail, stardiprotokoll 27. mail 2010.

13. Osavõtjate registreerimine toimub Tartus Klubis Tartu Maraton, Laulupeo pst. 25, 29. mail kella 17-ni
(info tel. 7421 644, fax 7422 536), 28. ja 29. mail võistluskeskuses kell 9 - 17, internetis Tartu Maratoni
kodulehel (www.tartumaraton.ee) 28. mail kella 17-ni või muudes korralduskomitee poolt heaks
kiidetud ja pressis teavitatud kohtades.
14. Osavõtumaksud:
133 km
71 km
kuni 07.05.2010
450.- kr
300.- kr
08.05.-24.05.2010
600.- kr
400.- kr
25.05.-29.05.2010
900.- kr
600.- kr
NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu!
Kõikides stardimaksudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50%
hinnasoodustus (va ümberregistreerimismaks).
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 29.05.2010 saab 2011.
a. Rattarallile registreeruda poole hinnaga.
Rattaralli ärajäämisel korraldajatest mitteolenevail põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.
15. Stardimaterjalide väljastamine toimub 28. ja 29. mail kell 9.00 - 19.00 võistluskeskuses ja 30. mail
stardis.
16. Ümberregistreerimine toimub ainult võistluskeskuses või hiljemalt 29. mai õhtul kella 17.00-ks
saabunud kirjaliku teate alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel.
30. mai hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 100 krooni + distantside osavõtumaksu vahe.

Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
17. Osavõtumaks sisaldab järgmist: tähistatud rada, inforaamat, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult
korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis,
autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel
arstiabi, katkestajate transport finišisse, kuld-ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus
kõikidel teistel 29. RR programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta.
18. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel kandma seljal nähtaval 2010. a. Tartu
Rattaralli stardinumbrit ja rattal antud numbrile kodeeritud ajavõtukiipi.
19. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip peab olema korrektselt kinnitatud (eelistatult jalgratta
esihargile või juhul, kui sinna pole võimalik, siis rattaraami alumisele torule võimalikult madalale)
stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni. Finišikoridorist väljumisel tuleb kiip tagastada
korraldajatele. Kaotatud kiibist tuleb teatada koheselt sekretariaati. Osavõtja vastutab kiibi eest
materiaalselt alates selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega kuni äraandmiseni. Kiibi tagastamata
jätmisel peab osavõtja tasuma trahvi 470 krooni Klubi Tartu Maraton esitatud arve alusel.
Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse kaks nädalat enne rallit interneti kodulehel ja osavõtja
inforaamatus.
20. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti
kodulehel, mitteametlike tulemustena interneti kodulehel esmaspäeval 31. mail kell 9.00, ametlike
tulemustena reedel, 4. juunil kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
21. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. TP-des ja rajal
osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Informatsioon
abivajajate kohta tuleb edastada järgmisse TP-sse, rajal liikuvatele eraldusmärkidega
meditsiinitöötajatele või hädaabinumbril 112.
22. Tehnilist abi osutatakse TP-des ja stardis. Rajal liiguvad tehnilise abi masinad. Varuosi ja rattakumme
korraldajad ei taga.
23. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse 133 km distantsi 12 paremat meest ja 6
paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega. Välja on pandud ka erija loosiauhinnad ning eriauhinnad 133 km vanuseklasside võitjatele.
24. Rajal leitud asjad tuleb anda TP-sse, kust need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab
kätte finišis sekretariaadist või Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast rattarallit.
25. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakomissarile:
• esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
• kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 500 kr, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu.
26. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni
finiši sulgemiseni või Klubi Tartu Maraton sekretariaati kolmapäeva, 2. juuni kella 17.00-ni.
27. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu.

