NISSAN MTB CUP 2008
BALTI RATTAMARATONIDE SARI
Juhend
1. Võistlus
1.1. Nissan MTB Cup (NBC) on maastikuratturitele orienteeritud rattamaratonide rahvusvaheline
sarivõistlus Eestis, Lätis ja Soomes.
1.2. NBC on võistkondlik rattamaratonide sari, milles etapiti peetakse ka individuaalset arvestust.
1.3. Võistlussarja eesmärk on propageerida sportlikku liikumist ja rahvusvahelist integratsiooni ning välja
selgitada Läänemere regiooni parim maastikuratta võistkond.
1.4. NBC etapid viiakse läbi vastavalt NBC sarja juhendile ja UCI võistlusmäärustele.

2. NBC 2008 kalender
Etapp

Etapi nimi

Toimumisaeg

proloog

Nissan MTB Cup teatesõit Neljapäev, 01.mai

Koht
Pirita Velodroom, Eesti

1. etapp Kalevipoja rattasõit

Pühapäev, 10.august

Jõgeva, Eesti

2. etapp Nissan MTB Finlandia

Pühapäev, 24.august

Lahti, Soome

3. etapp Smiltene rattamaraton

Pühapäev, 05. oktoober Smiltene, Läti

3. Distantsid
3.1. NBC raames toimub 2008. aastal proloog (võistkondlik teatesõit) ja kolm osavõistlust (individuaalne
ja võistkondlik arvestus).
3.2. Proloogil individuaalset arvestust ei toimu. Lisaks Põhisõidu ja Rahvasõidu võistkondlikule
teatesõidule toimub Proloogil Hobisõit.
3.3. Võistkondlikus teatesõidus osaleb igast võistkonnast 3 liiget ning sõidu pikkus on kokku
orienteeruvalt 2 tundi.
3.3.1. Võistkondliku teatesõidu kohta ilmub sarja ametlikul kodulehel täindav informatsioon hiljemalt 1.
märtsil.
3.4. Kõigil ülejäänud etappidel toimub Põhisõit, Rahvasõit ning Hobisõit.
3.5. Põhisõidu distants on sõltuvalt raja raskusastmest 70-100 km, võimalusel toimub sõit 2-ringilisena.
3.6. Rahvasõidu distants on 35 - 50 km, võimalusel toimub sõit 1-ringilisena.
3.7. Hobisõidu distantsi pikkus on kuni 10 km. Hobisõit ei ole võistlus. Sõitjate aeg fikseeritakse ning
protokoll avaldatakse tähestikulises järjekorras. Toimub loosiauhindade loosimine, mille tulemused
avalikustatakse teadetetahvlil ja sarja ametlikul kodulehel.

4. Startide algusajad
Kell 11:00 Hobisõidu start
Kell 12:00 Põhisõidu start
Kell 12:15 Rahvasõidu start

5. Võistlustele registreerimine ja stardimaksud
5.1. Registreerimine NBC 2008 sarivõistlusele algab 1. märtsil 2008.a.
5.2. Registreerimine NBC etappidele (v.a. Registreerimine kohapeal) toimub ainult interneti vahendusel
Sportinfo koduleheküljel: www.sportinfo.ee
5.3. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud
ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine põhisõitudel,

tulemusega lõpetajatele diplom internetist, rataste pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.
5.4. Stardimaksud (EEK/EUR/LVL):
5.4.1. Kogu sarjaks etteregistreerimised on vastavalt alljärgnevale skeemile (individuaalne osavõtutasu):

Kogu sarjaks

Eelreg.
Eesti
etappile

Põhireg.
Eesti
etappile

Reg.
Eesti etappile
kohapeal

Proloog
(võistkondlik teatesõit)

-

300 EEK
~20 EUR
~13,5 LVL

-

-

Proloog
(võistkondlik teatesõit)
sünd. 1990-1993. a.

-

200 EEK
~13 EUR
~ 9 LVL

-

-

Põhisõit + proloog
Rahvasõit + proloog

940 EEK (4x235)
~60EUR (4x15)
~42LVL (4x10.5)

300 EEK
~20 EUR
~13,5 LVL

-

-

Rahvasõit + proloog
(sünd.1990-93)

630 EEK (4x158)
~40EUR (4x10)
~28LVL (4x7)

200 EEK
~13 EUR
~9 LVL

-

-

Põhisõit
Rahvasõit

705 EEK (3x235) 300 EEK 350 EEK
500 EEK
~45EUR (3x15)
~20 EUR ~22,5 EUR ~32 EUR
~22,5 LVL
~31,5LVL (3x10.5) ~13,5 LVL ~16 LVL

Rahvasõit
(sünd.1990-93)

474 EEK (3x158)
~30EUR (3x10)
~21LVL (3x7)

200 EEK
~13 EUR
~9 LVL

250 EEK
~16 EUR
~11,2 LVL

400 EEK
~26 EUR
~18 LVL

Hobisõit

600 EEK (4x150)
~40EUR (4x10)
~28LVL (4x7)

200 EEK
~13 EUR
~9 LVL

200 EEK
~13 EUR
~9 LVL

200 EEK
~13 EUR
~9 LVL

Hobisõit
(sündnia.al.1993)

300 EEK (4x75)
~20EUR (4x5)
~14LVL (4x3,5)

100 EEK
~6,5 EUR
~4,5 LVL

100 EEK
~6,5 EUR
~4,5 LVL

100 EEK
~6,5 EUR
~4,5 LVL

5.4.2. 1943. a. ja varem sündinud osalejatele on registreerimine tasuta.
5.4.3. Eel-, põhi- ja kohapeal registreerimised toimuvad vastavalt iga konkreetse etapi juhendile.
5.4.4. Põhisõidule, rahvasõidule ja teatesõidule registreerunud osaleja saab osaleda Hobisõidul tasuta,
kuid ta peab ennast enne starti Hobisõidule registreerima.
5.5. NBC etappidele on võimalik registreeruda soodushinnaga, tasudes ühekordse ettemaksena kogu
sarja osalustasu. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 21. aprillil 2008 kell 24:00.
5.6. Eelregistreerimine lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.7. Põhiregistreerimine lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.8. Registreerimine võistluspäeval kohapeal lõpeb pool tundi enne vastava sõidu starti.

6. Võistkonnad
6.1. Võistkondlikku arvestust peetakse nii põhisõidu kui rahvasõidu arvestuses
6.2. Rahvasõidul selgitatakse võistkondlik paremusjärjestus eraldi nii meeste- kui naiste võiskondade
arvestuses
6.3. Võistkonda kuulub 3 kuni 6 liiget.
6.4. Võistkonda kuulumisel vanuselisi, ega soolisi piiranguid ei ole, va Rahvasõidu naiste võistkonnas,

kus kõik registeeritud osalejad peavad olema naised
6.5. Läänemere regiooni parim võistkond ehk NBC võitja selgitatakse välja Põhisõidu võistluses.
6.6 Võistkondlikus üldarvestuses osalemiseks tuleb registreerida võistkond kogu hooajaks.
6.7 Võistkonna koosseisus juba üles antud võistleja ei saa samal hooajal kuuluda paralleelselt mõne teise
võistkonna koosseisu.

7. Registreerumisest taganemine
7.1. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
7.2. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem makstud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat
stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset korraldaja ei tagasta.
7.3. NBC etapi ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

8. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine
8.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas.
8.2. Võistkonnad jagatakse stardigruppidesse järgnevalt: 1-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101120, 121-...
8.3. Stardigruppide moodustamise alused:
8.3.1. Võistkondliku teatevõistluse stardigruppidesse paigutamise aluseks võetakse ettemaksuga ja
seejärel eel-ja põhiregistreerunute registreerimise aeg.
8.3.2. Teatevõistluse stardigruppidesse paigutamist alustatakse Põhisõidule registreerunud
võistkondadest!
8.3.3. Võistkondliku teatevõistluse (sarja proloogi) stardigruppidesse paigutamine lõpeb koos
põhiregistreerimisega. Hilisemad registreerijad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
8.3.4. Esimese etapi stardigruppidesse paigutamise aluseks võetakse võistkonna tulemus võistkondlikus
teatevõistluses.
8.3.5. Teise ja kolmanda etapi stardigruppide koostamisel arvestatakse NBC jooksva aasta võistkondlikke
tulemusi.
8.3.6. Kuna tegemist on võistkondliku üritusega, siis individuaalvõistlejad paigutatakse stardikoridoridesse
viimases järjekorras
8.4. Kõik võistlejad peavad startima oma stardigrupist. Valest stardigrupist startimise puhul võistleja
diskvalifitseeritakse.
8.5. Esialgsed osalejate nimekirjad avaldatakse internetis, aadressil www.sportinfo.ee hiljemalt võistlusele
eelneval päeval.

9. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
9.1. Põhisõidus on vaid vabaklass (1991 ja varem sündinud)
9.2. Rahvasõidu vanuseklassid meestele: M16 (1992-1993), M18 (1990-1991), Vabaklass (1989-1969) ja
Seeniorid 40-49 (1959 -1968) ja Seeniorid 50 ja vanemad (1958 ja varem).
9.3. Rahvasõidu vanuseklassid naistele: N15-18 (1990-1993), Naised vabaklass (1989 ja varem
sündinud).
9.4. Hobisõidus vanuselisi piiranguis ei ole.

10. Ohutus ja vastutus
10.1. Kõigil sõitjatel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse.
10.2. Iga põhisõidu ning Hobisõidu osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku
ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab juhendi nõudeid. Alla 18 aastased
lapsed osalevad lapsevanema vastutusel.
10.3. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt
paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest.

11. Tulemuste arvestamine
11.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel kandma juhtraual nähtaval
stardinumbrit ja rattal antud numbrile kodeeritud ajavõtukiipi.
11.2. Iga võistleja peab läbima võistlusraja, raja mitteläbimise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

11.3. Igal etapil (v.a. proloogil) saavad põhisõidul ja rahvasõidul osalevad võistlejad punkte
absoluutarvestuses alljärgnevalt:
1 koht: 1000 punkti;
2 koht: 995 punkti;
3 koht: 992 punkti;
4 koht: 990 punkti;
5 koht: 989 punkti jne.
11.4. Võistkondlikus arvestuses liidetakse igal etapil (v.a. proloogil) võistkonna kolme parima lõpetaja
punktid, mille alusel selgitatakse võistkonna koht ja antakse võistkonnale kohapunktid:
1.koht: 100 punkti;
2.koht: 96 punkti;
3.koht: 93 punkti;
4.koht: 91 punkti;
5.koht: 90 punkti jne.
11.5. Suurima kohapunktide arvuga võistkond on sarja kokkuvõttes võitja.
11.6. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil:
www.sportinfo.ee

11.7. Proteste võimalike vigade parandamiseks võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni.

12. Auhinnad
12.1. Võistkondlikus teatevõistluses autasustatakse ainult võistkondi, teistel etappidel autasustatakse
parimaid võistkondi ja vanuseklasside parimaid rahaliste või esemeliste auhindadega vähemalt
alljärgnevas rahalises väärtuses (€):
12.1.1. Proloog - teatesõit:
NBC Proloog

I koht II koht III koht IV koht V koht VI koht

Põhisõidu võistkonnad

600

450

300

Rahvasõidu võistkonnad 300

150

100

200

150

100

12.1.2. Etapid:
Võistlusklass

I koht II koht III koht IV koht V koht VI koht

Põhisõidu üldjärjestus

300

200

150

100

75

50

Rahvasõidu üldärjestus

100

75

50

-

-

-

Rahvasõidu N vabaklass

100

75

50

-

-

-

Rahvasõidu N15-18, M-16; M18,
100
Seen (40-49): Seen (50-...)

75

50

-

-

-

Põhisõidu võistkond

600

300

150

-

-

-

Rahvasõidu võistkond

300

-

-

-

-

-

12.2. NBC sarja kokkuvõttes autasustatakse rahaliste või esemeliste auhindadega parimaid võistkondi
vähemalt alljärgnevas väärtuses (€):

Võistlusklass

I
II
III
IV
V
VI
koht koht koht koht koht koht

Põhisõidu võistkondlik paremusjärjestus

1200

Rahvasõidu võistkondlik paremusjärjestus 450

900

750

600

450

300

300

150

-

-

-

12.2.1. Kuna tegemeist on võistkondliku sarjaga, siis NBC sarja kokkuvõtlikus arvestuses individuaalseid
auhindu välja ei anta.

13. Olulised reeglid
13.1. Jalgrataste klass on vaba.
13.2. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
13.3. Ei tohi kasutada eraldistardi lenkstangi.
13.4. Võistleja ei tohi kasutada rajal edasiliikumiseks kõrvalist abi.
13.5. Vale nime all startinud ja/või ilma peakohtuniku nõusolekuta stardigruppi vahetanud võistleja
diskvalifitseeritakse.
13.6. Kiivri puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse.
13.7. Ka lahtiste kiivririhmadega sõidu eest osavõtja diskvalifitseeritakse.
13.8. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip peab olema korrektselt kinnitatud 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 40 EUR
esitatud arve alusel. Kuni trahvi tasumiseni, võistleja järgmistel etappidel startida ei saa.
13.9. Raja täieliku mitteläbimise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
13.10. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus ja fotod.

14. Protestid
14.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule:
esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist, kõigi teiste osas võetakse
protseste vastu kuni finišhi sulgemiseni.
14.2. Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 50 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik
võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
14.3. Juhendis käsitlemata juhud lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.

15. Korraldajad
Etapp

Korraldaja

Telefon

E-mail

Teatesõit

Pro Jalgratturite Klubi

+372 501 4427

info@proklubi.ee

Kalevipoja Rattasõit

Jõgeva Kona Centrum

+372 5695 8663

tarmo@aksimotell.ee

Nissan MTB Finlandia TWD
Smiltene

+358 5002 40029 info@twd.fi

Igo Japinš Sports Agency +371 2951 5116

mtb@tl.lv

NBC rattamaratonide sarja ametlik veebilehekülg on www.sportinfo.ee
Registreerimise, kokkuvõtete ja muude NBC sarja puudutavate küsimuste/probleemide/ettepanekute
korral palume kirjutada sportinfo@sportinfo.ee

