ELION ESTONIAN CUP 2010
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Juhend
1. Võistlus
1.1. Elion Estonian Cup (EEC) on üle-eestiline rattamaratonide sarivõistlus.
1.2. EEC etapid viiakse läbi vastavalt EEC sarja juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusmäärustele ja
Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) reglemendile.
2. Võistlussarja kalenderplaan
Etapp

Etapi nimi

Toimumisaeg

Stardikoht

1. etapp

13. Tallinna Rattamaraton

Pühapäev 02. mai

Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus

2. etapp

10. Mulgi Rattamaraton

Pühapäev 16. mai

Viljandi, Linnastaadion

3. etapp

Rõuge Rattamaraton

Laupäev 05. juuni

Rõuge, Ööbikuoru plats

4. etapp

11. Otepää Rattamaraton

Laupäev 19. juuni

Otepää, Tehvandi suusastaadion

5. etapp

3. Kalevipoja Rattamaraton

Pühapäev 04. juuli

Jõgevamaa, Kuremaa alevik

6. etapp

10. Elva Rattamaraton

Laupäev 24. juuli

Elva, Kultuurikeskus Sinilind

7. etapp

Fuji X Rakke Rattamaraton

Pühapäev 15. august

Rakke, Linnamäe staadion

8. etapp

11. Jõulumäe Rattamaraton

Laupäev 11. september

Pärnumaa, Jõulumäe Tervisekeskus

3. Distantsid
3.1. EEC igal etapil toimuvad Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.
3.2. Maratoni distants on vähemalt 50 km.
3.3. Poolmaratoni distants on orienteeruvalt 30 km.
3.4. Lastesõidu kohta on eraldi juhend.
4. Stardiajad
4.1. Maratoni stardiaeg on kõigil etappidel kell 12:00.
4.2. Poolmaratonide ja Lastesõitude stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avalikustatakse EEC
reklaammaterjalides ja veebiaadressil www.sportinfo.ee/estoniancup
5. Registreerimine ja stardimaksud
5.1. Registreerimine EEC 2010. aasta sarivõistlusele algab 1. märtsil 2010.a.
5.2. Registreerimine EEC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis Sportinfo
veebilehel: www.sportinfo.ee/estoniancup
5.3. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud
ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine,
tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav vaid internetist, lastesõitudes kohapeal), ratta pesemise
võimalus, vajadusel arstiabi.
5.4. Stardimaksud (kroonides):
Ettemaks kogu
sarjaks

Reg.-se I
voor

Reg.-se II
voor

Reg.-ne
kohapeal

Maraton

1600 (200 x 8)

280

375

500

Maraton, 1992. a. ja hiljem sündinud

1200 (150 x 8)

200

280

400

Poolmaraton

1200 (150 x 8)

210

290

400

Poolmaraton, klassid M14, M16, N14-16 ning 1950 ja varem
sündinud

800 (100 x 8)

140

200

300

Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt
Poolmaratonile

-

-

-

100

Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile

-

-

-

200

5.4.1. Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeva hommikul kohapeal ning lõpeb 30 minutit enne starti.
5.5. Soodushinnaga registreerimine kõigile EEC etappidele toimub ühekordse ettemaksena.
5.5.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb
21.aprillil 2010.aastal kell 24:00.
5.6. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala
kolmapäeval kell 24:00.
5.7. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala
kolmapäeval kell 24:00.
5.8. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
5.9. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
5.10. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem makstud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat
stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset korraldaja ei tagasta.
5.11. EEC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei
tagastata.
6. Võistkonna registreerimine
6.1. Võistkondlik arvestus toimub eraldi meeste- ja naiste võistkondadele.
6.1.1. Võistkonna liikmed võivad osaleda nii Maratoni kui ka Poolmaratoni distantsil.
6.1.2. Meeskondlikusse arvestusse võivad kuuluda ka naised, kui nad on registreeritud Meeskonna koosseisus.
6.1.3. Naiskondlikku arvestust peetakse ainult naistest koosnevatele võistkondadele.
6.2. Võistkonda kuulub 4 kuni 8 liiget.
6.3. Võistkond registreeritakse terveks sarjaks korraga.
6.4. Pärast esimese etapi toimumist ei ole võistkonna liikmete asendamine lubatud.
6.5. Võistkondliku registreerimise puhul on iga võistkonna liikme registreerimistasu suurus sama, mis
individuaalsel registreerimisel ettemaksuna sarja kõigile etappidele (vt tabelis „Stardimaksud“).
6.6. Võistkondade registreerimine lõpeb 21.aprillil 2010.aastal kell 24:00.
7. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse
7.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.
7.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga.
Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
7.3. Stardigruppide moodustamise aluseks on võistlejate EEC 2010 parima etapi tulemus. Kuni kahe tulemuse
saavutamiseni EEC 2010 sarjas arvestatakse stardigrupi moodustamisel võistleja EEC 2009 parimat kohta
koefitsiendiga 1,5 (koht x 1,5)
7.4. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400,
401-500, 501-600, 601-800, 801-1000, 1001-...
7.5. Poolmaratoni stardinumbrid ja -grupid jagunevad alljärgnevalt: 2001-2050, 2051-2100 jne.
7.6. Ümberregistreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
7.7. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
7.7.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
7.7.2. Maratoni distantsil esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või
Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga 'Eliit', 'U23' või 'M18' klassi sportlasi.
7.8. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.sportinfo.ee/estoniancup hiljemalt
võistlusele eelneval päeval.
8. Olulised reeglid
8.1. Jalgrataste klass on vaba.
8.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.
8.3. Startida tohib ainult oma nime all.
8.4. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
8.5. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
8.6. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
8.7. Kiivri kandmine on kohustuslik.
8.8. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
8.9. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine
on kohustuslik.
8.10. Punktides 8.2-8.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

8.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus ja fotod.
9. Vastutus
9.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb
etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.
9.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
9.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
9.4. 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.
10. Tulemuste arvestamine
10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma
juhtraual nähtavat stardinumbrit ja rattale peab olema nõuetekohaselt kinnitatud võistlusnumbrile vastav
elektrooniline ajavõtukiip.
10.2. Ajavõtukiip tuleb kinnitada jalgratta esihargile võimalikult rattatelje lähedale või rattaraami alumisele
torule võimalikult madalale.
10.3. Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
10.3.1. Maratoni distantsil:
• 1. koht: 1500 punkti,
• 2. koht: 1495 punkti,
• 3. koht: 1492 punkti,
• 4. koht: 1489 punkti,
• 5. koht: 1487 punkti,
• 6. koht: 1485 punkti;
• 7. koht: 1484 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.
10.3.2. Maratoni distantsi vahefinišis:
o 1. koht: 6 preemiapunkti;
o 2. koht: 4 preemiapunkti;
o 3. koht: 2 preemiapunkti;
o 4. koht: 1 preemiapunkti.
10.3.3. Poolmaratoni distantsil:
 1. koht: 1300 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 10. annab punkte 10 võrra vähem;
 10. koht: 1210 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 30. annab punkte 8 võrra vähem;
 30. koht: 1050 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 50. annab punkte 6 võrra vähem;
 50. koht: 930 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 80. annab punkte 4 võrra vähem;
 80. koht: 810 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 120. annab punkte 2 võrra vähem;
 120. koht: 730 punkti; iga järgnev koht annab 1 punkti võrra vähem.
10.3.4. Maratonil ja Poolmaratonil on eraldi individuaalne punktiarvestus.
10.3.5. Maratoni ja Poolmaratoni jooksvat individuaalset edetabelit peetakse hooaja jooksul järgnevalt:
10.3.5.1. kuni 4.etapini on edetabeli aluseks ratturi poolt saavutatud maksimaalne punktisumma, võrdsete
punktide korral arvestatakse tulemust teistelt etappidelt.
10.3.5.2. alates 4.etapist on edetabeli aluseks ratturi keskmine punktisumma, arvestamata 2 nõrgemat
tulemust (kaasa arvatud tulemuseta etapid).
10.4. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktiarvestuse põhjal.
10.5. EEC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse võistleja kuue (6) parima etapi punktide (koos
preemiapunktidega) liitmise teel. Suurima punktiarvuga võistleja on sarja võitja.
10.5.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja parim koht EEC sarjas
2010. aastal. Kui ka need osutuvad võrdseks, saab määravaks paremuselt järgmine tulemus jne.
10.6. EEC aktiivseim rattur selgitatakse võistleja kaheksa (8) etapi aktiivsuspunktide liitmise teel.
10.7. Võistkondlikus arvestuses liidetakse igal etapil võistkonna nelja (4) parema lõpetaja individuaalsed
punktid (koos aktiivsuspunktidega !), mille alusel selgitatakse võistkonna koht etapil ning jagatakse
võistkondlikud kohapunktid nii meeskondlikus kui naiskondlikus arvestuses alljärgnevalt:
1.koht: 150 punkti;
2.koht: 145 punkti;
3.koht: 142 punkti;

4.koht: 140 punkti;
5.koht: 139 punkti jne.
10.7.1. Võistkondlikusse punktiarvestusse lähevad võistkonna liikmete Maratoni ja Poolmaratoni distantsi
individuaalsed punktid.
10.7.2. Kui võistkonnad saavad etapil võrdse arvu individuaalpunkte, siis suurema arvu võistkondlikke
kohapunkte saab see võistkond, kelle parim sõitja oli etapi Maratoni distantsil eespool.
10.8. Meeskondliku ja Naiskondliku arvestuse võitja sarja kokkuvõttes on võistkond, kes kaheksa (8) etapi
kokkuvõttes kogub kõige enam võistkondlikke kohapunkte.
10.8.1. Võrdsete võistkondlike punktide korral võetakse paremuse selgitamise aluseks võistkonna parim koht
EEC sarjas 2010. aastal. Kui ka need osutuvad võrdseks, saab määravaks võistkonna koht viimasel etapil.
10.9. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil:
www.sportinfo.ee/estoniancup
10.10. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva
kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: info@championchips.ee
11. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
11.1. Maraton (mehed): M18 (1992-1995), U23 (1988-1991), M-Põhiklass (1971-1987), M40 - Seenior 2 (19611970), M50 - Seenior 3 (1960 ja varem sündinud);
11.2. Maraton (naised): N23 (1988-1993), N-Põhiklass (1987 ja varem sündinud);
11.3. Poolmaraton (mehed): M14 (1996-1999), M16 (1994-1995), Mehed-Põhiklass (1951-1993), M60 Seenior 4 (1950 ja varem sündinud);
11.4. Poolmaraton (naised): N14-16 (1994-1999), N35+ (1975 ja varem sündinud), N-Põhiklass (1976-1993).
12. Autasustamine etappidel
12.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:
Vanuseklass

koht

Maratoni üldjärjestus

1-6k

Maratoni Naiste üldjärjestus

1 – 3 k.

Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23

1 - 3 k.

Poolmaratonil: N14-16, M14, M16, N 35; M60

1 - 3 k.

Maratoni aktiivseimat ratturit

1 k.

13. Autasustamine EEC sarja kokkuvõttes
13.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:
Vanuseklass

koht

Maratoni üldjärjestus

1-6 k.

Maratoni Naiste üldjärjestus

1 -3 k.

Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23

1 - 3 k.

Poolmaratonil: N14-16, M14, M16, N35+, M60
Sarja Maratonide aktiivseimat ratturit

1 k.
1 - 3 k.

13.2. Kõikidel EEC 2010 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse hooaja viimasel etapil
Jõulumäel sarja sümboolikat kandva meenega.
14. Võistkondlik autasustamine
14.1. Igal etapil autasustatakse parimat meeskonda ja parimat naiskonda karika või meenega.
14.2. Sarja kokkuvõttes autasustatakse kuut parimat meeskonda ja kuut parimat naiskonda rahaliste või
esemeliste auhindadega:
15. Protestid
15.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule
alljärgneva aja jooksul:

15.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.
15.1.2. kõigi teiste EEC võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).
15.2. Protesti esitamise tasu on 500 krooni, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
15.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
15.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.
16. Etappide korraldajad:
Etapp

Korraldaja

Telefon

E-mail

Tallinna Rattamaraton

Jüri Voodla

(+372) 50 89 285

korve.ring@mail.ee

Mulgi Rattamaraton

Loit Kivistik

(+372) 50 37 186

juhatus@rattaklubi.ee

Rõuge Rattamaraton

Ivar Tupp

(+372) 51 14 179

info@haanjamatkad.ee

Otepää Rattamaraton

Tarvi Kuus
Neeme Ernits

(+372) 50 97 506
(+372) 50 64 950

otepaa.rattasoit@mail.ee
neeme@tehvandi.ee

Kalevipoja Rattamaraton Tarmo Raudsepp (+372) 56 958 663 tarmo@aksimotell.ee
Elva Rattamaraton

Jüri Kalmus
Toomas Järveoja

(+372) 58 001 065 juri717@hot.ee
(+372) 51 53 699 toomas.jarveoja@elva.ee

Rakke Rattamaraton

Enno Eilo

(+372) 51 53 228

enno.eilo@mail.ee

Jõulumäe Rattamaraton

Andres Sepp

(+372) 50 37 663

andres@andrereklaam.ee

17. Muud tähtsad kontaktid:
17.1. Registreerimisinfo: sportinfo@sportinfo.ee
17.2. Peasekretär (stardi ja finišiprotokollid): juhatus@rattaklubi.ee
17.3. Ajavõtt: info@championchip.ee
17.4. EEC rattamaratonide sarja peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi, www.proklubi.ee
17.5. Peakorraldaja esindaja: Allar Tõnissaar, telefon: (+372) 50 14 427, e-mail: info@proklubi.ee

