ELION ESTONIAN CUP 2008
EESTI RATTAMARATONIDE SARI
Juhend

1. Võistlus
1.1. Elion Estonian Cup (EEC) on rahva- ehk harrastussportlastele orienteeritud rattamaratonide
sarivõistlus Eestis.
1.2. EEC etapid viiakse läbi vastavalt EEC sarja juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL)
võistlusmäärustele ja Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) reglemendile.
2. Võistlussarja kalenderplaan
Etapp
Etapi nimi
Toimumisaeg
Stardikoht
1. etapp 8. Mulgi Rattamaraton

Pühapäev 04. mai

Viljandi, Linnastaadion

2. etapp 10. Rõuge Rattamaraton

Laupäev 17. mai

Rõuge, Ööbikuoru plats

3. etapp 11. Tallinna Rattamaraton

Pühapäev 08. juuni

Kõrvemaa Matka ja Suusakeskus

4. etapp 8. Elva Rattamaraton

Pühapäev 13. juuli

Elva, Kultuurikeskus Sinilind

5. etapp 9. Otepää Rattamaraton

Pühapäev 03. august

Otepää, Tehvandi suusastaadion

6. etapp 8. Rakke Rattamaraton

Pühapäev 17. august

Rakke, Linnamäe staadion

7. etapp 9. Rakvere Rattamaraton

Pühapäev 31. august

Rakvere, Spordikeskus

8. etapp 9. Jõulumäe Rattamaraton Laupäev 13. september Pärnumaa, Jõulumäe Tervisekeskus
3. Distantsid
3.1. EEC igal etapil toimuvad Põhisõit, Matkasõit ja Lastesõit. Lastesõidu kohta on eraldi juhend.
3.2. Põhisõidu distantsi pikkus on vähemalt 50 km.
3.3. Matkasõidu distants on orienteeruvalt 30 km. Matkasõidul fikseeritakse sõitjate aeg ja kohad,
kuid ei võistelda auhindadele (va punktis 3.4. fikseeritud võistlusklassid).
3.4. Matkasõidu ajal ja rajal toimub neidude N14-16 ja noormeeste M14 ja M16 võistlus.
4. Stardiajad
4.1. Põhisõidud algavad kell 12:00
4.2. Matkasõitude ja Lastesõitude stardiajad avalikustatakse EEC reklaammaterjalides ja
veebiaadressil www.sportinfo.ee iga etapi kohta eraldi.
5. Olulised reeglid
5.1. Võistleja peab startima oma nime all.
5.2. Võistleja peab startima oma stardigrupist, stardigrupi vahetamine ilma peakohtuniku
nõusolekuta on keelatud.
5.3. Kiivri kandmine on kohustuslik.
5.4. Tulemuse saamiseks peab iga võistleja täielikult läbima võistlusraja.
5.5. Võistleja ei tohi kasutada rajal edasiliikumiseks kõrvalist abi.
5.6. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
5.7. Jalgrataste klass on vaba.
5.8. Ei tohi kasutada eraldistardi lenkstangi.
5.9. Osavõtja vastutab materiaalselt ajavõtukiibi eest alates selle kättesaamisest koos
stardimaterjalidega kuni ajavõtukiibi tagastamiseni. Kiibi tagastamata jätmisel peab osavõtja
tasuma trahvi 500 krooni esitatud arve alusel. Trahvi mittetasumisel ei võimaldata osavõtjal
startida järgnevatel EEC etappidel.
6. Registreerimine ja stardimaksud.
6.1. Registreerimine EEC 2008 sarivõistlusele algab 1. märtsil 2008.a.
6.2. Registreerimine EEC etappidele (v.a. Registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis
Sportinfo koduleheküljel: www.sportinfo.ee
6.3. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt
paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis,
autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (ka internetist), ratta pesemise võimalus,
vajadusel arstiabi.
6.4. Stardimaksud (kroonides):
Ettemaks terveks
Reg.-se
Reg.-se
Reg.-ne
sarjaks
I voor
II voor
kohapeal
Põhisõit
1600 kr (200.- x 8)
275 kr
375 kr
500 kr
Põhisõit (15-18 aastased)
1200 kr (150.- x 8)
175 kr
275 kr
500 kr
Matkasõit (sh N14-16; M14; M16)
1000 kr (125.- x 8)
150 kr
200 kr
300 kr

6.5.
6.6.

1943. a. ja varem sündinud osalejatele on registreerimine tasuta.
Soodushinnaga registreerimine kõigile EEC etappidele toimub ühekordse ettemaksena.
6.6.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 21. aprillil 2008. aastal kell 24:00.
6.7. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
6.8. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
6.9. Registreerimine võistluspäeval toimub stardipaigas kuni kella 11:30-ni.
6.10. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
6.11. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem makstud registreerimistasud arvesse ei lähe ja
registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset korraldaja ei tagasta.
6.12. EEC etapi ärajäämisel korraldajatest mitteolenevail põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.
7. Võistkonna registreerimine
7.1. Võistkondlik arvestus toimub eraldi meeste- ja naiste võistkondadele. Segavõistkonnad
kuuluvad meeste võistkondlikusse arvestusse.
7.2. Võistkonda peab kuuluma 4 kuni 8 liiget.
7.3. Võistkond registreeritakse ainult põhisõidule ja terveks sarjaks korraga.
7.4. Võistkondliku registreerimise puhul on iga võistkonna liikme registreerimistasu suurus
sama, mis individuaalsel registreerimisel ettemaksuna sarja kõigile etappidele (vt tabelis
„Stardimaksud“).
7.5. Võistkondade registreerimine lõpeb 21. aprillil 2008 kell 24:00.
8. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse
8.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas.
8.2. EEC etappide stardigrupid moodustatakse I ja II voorus registreerunute vahel.
8.2.1. Stardigruppidesse paigutamine lõpeb koos Registreerimise II vooruga.
8.2.2. Hilisemad registreerijad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
8.3. Stardigruppide moodustamisel arvestatakse EEC jooksva aasta (koefitsiendiga 1) või selle
puudumisel EEC eelmise hooaja (koef. 1,2) parima etapi tulemust.
8.4. 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-...
8.5. Matkasõidus paigutatakse esimesse stardigruppi kõik võistlevad neiud ja noormehed (M16,
M14 ja N14-16).
8.6. Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades võib peakohtunik paigutada esimesse
stardigruppi EJL litsentsiga 'Eliit', 'U-23' või 'M-18' klassi sportlasi.
8.7. Muudatusi stardigruppide koosseisus on õigus teha ainult peakohtunikul.
8.8. Ilma peakohtuniku nõusolekuta stardigrupi vahetamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.
8.9. Iga etapi esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.sportinfo.ee
hiljemalt võistlusele eelneval päeval.
9. Ohutus ja vastutus
9.1. Iga põhi- ja matkasõidu osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja
sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab juhendi
nõudeid.
9.2. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema vastutusel.
9.3. Kõigil EEC sarjas osalejatel on kohustus kanda võistlusrajal kiivrit, selle puudumisel
osavõtja diskvalifitseeritakse.
9.4. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja
poolt paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. Liikluseeskirjade ja
korraldajapoolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
9.5. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus ja fotod.
10. Tulemuste arvestamine
10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel kandma juhtraual nähtaval
stardinumbrit ja rattale peab olema kinnitatud ajavõtukiip.
10.2. Ajavõtt toimub iga osavõtja numbrile vastava elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip peab olema
nõuetekohaselt kinnitatud rattaraami alumisele torule, võimalikult madalale, stardikoridori
sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni.
10.3. Igal etapil saavad põhisõidul osalevad võistlejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
- 1 koht: 1500 punkti;
- 2 koht: 1495 punkti;
- 3 koht: 1492 punkti;
- 4 koht: 1490 punkti;
- 5 koht: 1489 punkti jne.

10.4. EEC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse võistleja 5 (viie) parima põhisõidu
tulemuspunktide liitmise teel. Suurima punktiarvuga võistleja on sarja võitja. Võrdse
punktisumma korral arvestatakse parimate kohtade arvu, nende võrdsuse korral viimase
etapi tulemust.
10.5. Matkasõidu raames toimuv noorte ja neidude paremusjärjestuse arvestus toimub oma
vanusegrupis saavutatud punktide alusel analoogselt põhisõiduga.
10.6. Võistkondlikus arvestuses liidetakse igal etapil võistkonna kolme parima lõpetaja
individuaalsed punktid, mille alusel selgitatakse võistkonna koht etapil ning jagatakse
võistkonnale kohapunktid alljärgnevalt.
1.koht: 100 punkti;
2.koht: 96 punkti;
3.koht: 93 punkti;
4.koht: 91 punkti;
5.koht: 90 punkti jne.
10.7. EEC võistkondliku arvestuse võitja sarja kokkuvõttes võistkond, kes kõigi etappide
kokkuvõttes kogub kõige enam võistkondlikke kohapunkte.
10.8. Võrdsete võistkondlike punktide korral sarja kokkuvõttes arvestatakse võistkondlikku
tulemust viimasel etapil, nende võrdsuse korral võistkondade parimat individuaaltulemust
sarja kokkuvõttes.
10.9. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil:
www.sportinfo.ee
10.10. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele
järgneva kolmapäeva õhtuni.
11. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
11.1. Põhisõit (mehed): M18 (1990-1993), U23 (1986 - 1989), M21 - Põhiklass (1969-1985),
M40 - Seenior 2 (1959-1968), M50 - Seenior 3 (1949-1958), M60 - Seenior 4 (1948 ja
varem sündinud).
11.2. Põhisõit (naised): N20 (1988-1993), N-30 (1978-1987), N30+ (1977 ja varem sündinud).
11.3. Matkasõidu rajal ja ajal peetakse noorteklassides alljärgnevat arvestust:
N14-N16 (1992-1995), M14 (1994-1996), M16 (1992-1993)
12. Autasustamine etappidel
12.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid rahaliste või esemeliste
auhindadega vähemalt alljärgnevas rahalises väärtuses:
Vanuseklass
I koht
II koht III koht
IV koht V koht VI koht
Põhisõidu üldjärjestus

3000 kr

2000 kr 1500 kr

N30

1000 kr

800 kr

600 kr

N30+, M40, U23, M18, N20

750 kr

500 kr

400 kr

1000 kr 700 kr

500 kr

N14-16, M14, M16, M50, M60
750 kr
12.2. Etapi esikolmikut autasustatakse karika või meenega
12.3. Etapi parimat võistkonda ja naiskonda autasustatakse karikaga.
13. Autasustamine EEC sarja kokkuvõttes
13.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside parimaid rahaliste või esemeliste
auhindadega vähemalt alljärgnevas rahalises väärtuses:
Vanuseklass
I koht
II koht III koht
IV koht V koht VI koht
Põhisõidu üldjärjestus

10000 kr

7000 kr 5000 kr

N30

4000 kr

3000 kr 2000 kr

N30+, M40, U23, M18, N20

3000 kr

2000 kr 1000 kr

4000 kr 3000 kr 2000 kr

N14-16, M14, M16, M50, M60
3000 kr
2000 kr 1000 kr
14. Võistkondlik autasustamine
14.1. Igal etapil autasustatakse etapi parimat meeskonda ja parimat naiskonda karika või
meenega.
14.2. Sarja kokkuvõttes autasustakse kolme parimat meeskonda ja kolme parimat naiskonda
rahaliste või esemeliste auhindadega vähemalt alljärgnevas rahalises väärtuses:
Võistkondlik arvestus
I koht
II koht
III koht
Meeskond

20000 kr

15000 kr

10000 kr

Naiskond

10000 kr

7500 kr

5000 kr

15. Protestid
15.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada
peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:
15.1.1. esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist
15.1.2. kõigi teiste EEC võistlejate osas enne finiši sulgemist.
15.2. Protesti esitamise tasu on 500 kr, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
15.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik koostöös žüriiga.
15.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab korralduskomitee ja/või kohtunike kogu.
16. Etappide korraldajad
Etapp
Korraldaja
Telefon
E-mail
Mulgi Rattamaraton
Loit Kivistik
50 37 186
juhatus@rattaklubi.ee
Tallinna Rattamaraton
Jüri Voodla
50 89 285
korve.ring@mail.ee
Rõuge Rattamaraton
Ivar Tupp
51 14 179
info@haanjamatkad.ee
Rakke Rattamaraton
Enno Eilo
51 53 228
enno.eilo@mail.ee
Otepää Rattamaraton
Tarvi Kuus
50 97 506
otepaa.rattasoit@mail.ee
Neeme Ernits
50 64 950
neeme@tehvandi.ee
Elva Rattamaraton
Jüri Kalmus
58 001 065
juri717@hot.ee
Toomas Järveoja
51 53 699
toomas.jarveoja@elva.ee
Rakvere Rattamaraton
Riho Kokk
56 689 629
k.riho@neti.ee
Jõulumäe Rattamaraton
Andres Sepp
50 37 663
andres@andrereklaam.ee
17. Peakorraldaja
17.1. EEC rattamaratonide sarja peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi
17.2. Peakorraldaja kontaktandmed: Allar Tõnissaar, telefon: +372 50 14 427, e-mail:
info@proklubi.ee

