URUMARJA 22. VELOTUUR
KARO TRANS AUHINDADELE
EJL 3. kat

JUHEND

EESMÄRK
Propageerida ja arendada jalgrattasporti.
Noorjalgratturite spordimeisterlikkuse tõstmine.
KORRALDAJA
Pärnu Spordiseltsi "Kalev" Spordikooli jalgratturite osakond
Aadress: Ringi 14a, 80014 Pärnu
Telefon: 44 59 690
Fax: 44 59 683
OSAVÕTJAD
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Osa võivad võtta:
• M – 14
1996 - 97.a. sündinud ja nooremad poisid.
• N – 16
1994 - 95.a. sündinud ja nooremad tüdrukud.
• Nõutav ujumisoskus. Treener vastutab oma võistkonna ujumisoskuse eest.
Palume kaasa võtta päästevestid nendele, kes ei oska hästi ujuda.
Võistlustel peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust. Võistkonna suurus on 3 kuni 5
sportlast. Väiksema arvu korral osalevad sportlased võistlusel individuaalselt.
Kiivri kandmine on kohustuslik.
AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 13 - 15.juuli 2010.a. Urumarjal, Pärnumaal.
KAVA
13.juuli kell 18.00
14.juuli kell 11.00
kell 18.00
15.juuli kell 10.00
1 vahefiniš

proloog: 5 km eraldistardist
I etapp: Triatlon - 70 m ujumine, 10 km eraldistardist, 1km jooks.
II etapp: 21 km grupisõit, Jõulumäel rolleriringil. 1 vahefiniš
III etapp: 27 km grupisõit, Urumarja – Sindi – Tori – Urumarja.

REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine : EJL lehel oleva ülesandmis vormil 12. juuliks kell 15.00,
e-post: kaidojuur@gmail.com
Mandaat : Litsentside kontroll ja numbrite väljastamine 13.juulil kell 14.00-16.00
Urumarja spordibaasis.

VÕISTLUSKESKUS
URUMARJA 22. VELOTUURI võistluskeskus asub Urumarja spordibaasis
Urumarja, 86820 Tori vald, Pärnu maakond, telefon: 44 74 038
Treenerite/esindajate koosolek võistluse korraldaja ja kohtunikekogu osalusel 13.juulil
algusega kell 17.00.
AJALISED PREEMIAD
Preemiasekundeid antakse II ja III etapil: I koht 10 sekundit, II koht 6 sekundit,
III koht 4 sekundit. Ajalisi preemiaid arvestatakse ainult individuaalses üld-paremusjärjestuses.
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse proloogi ja kõigi etappide aegade summeerimisel
koos preemia- ja/või trahvisekunditega. Lõpuaegade võrdsuse korral võetakse arvesse proloogi
aegades fikseeritud sajandiksekundid.
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS
Parim võistkond etapil selgitatakse kolme parema võistleja aegade summeerimisel, aegade
võrdsuse korral kolme parema võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul, kui ka need arvud
on võrdsed, saab võistkondlikult parema koha etapil kõrgeima individuaalse koha saanud
võistlejaga võistkond.
PARIM NOORVÕISTLEJA
Parim noorvõistleja selgitatakse vanuse ja üldkokkuvõtte paremuse järgi
AKTIIVSEIM SÕITJA
Punktiarvestust peetakse vahefinišites ja kõigil kolmel (3) etapil teenitud punktide liitmise teel.
Punkte antakse igas vahefinišis kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkti.
Triatlonis antakse punkte iga ala kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkti.
Grupisõitudes antakse punkte lõpufinišis neljale (4) esimesele võistlejale vastavalt 5, 3, 2 ja 1
punkti.
Punktide võrdsuse korral arvestatakse
1) Etapivõitude arvu
2) Vahefiniši võitude arvu
3) Kohta üldparemusjärjestuses
TEHNILINE ABI
Saateautod saavad oma koha võistkonna parima sportlase järgi üldparemusjärjestuses.
Ülekannete piirangud 1994 - 95.a. sünd. tüdrukutele on 46 x 14 (7,01m), kõigile ülejäänutele
40 x 14 (6,10m)
RAADIOSAATJAD
Võistluste informatsiooni edastatakse raadiosaatjatel sagedusel XXX, mille annab võistluste
korraldaja teada esindajate koosolekul. Klubid, kellel ei ole raadiojaama, saavad selle tellida
hiljemalt 8.juuliks korraldaja käest. Käsiraadiojaama ühe päeva rendihind on 150 krooni.

AUTASUSTAMINE – 15.juuli kell 13.00
Auhinnafond – 5000 krooni.
Autasustatakse
Etapil:
• iga etapi võitjat karika ja auhinnaga
Üldkokkuvõttes:
• (6) kuut parimat individuaalvõistlejat karika ja auhinnaga
• aktiivseimat võistlejat
• parimat tüdrukut karika ja auhinnaga
• noorimat osalejat karika ja auhinnaga
• parimat võistkonda autasustatakse Ants Jereti nimelise rändkarikaga.
KARISTUSED
Karistusi kohaldatakse EJL võistlusmääruste alusel kohtunike kogu otsusel.
MAJANDAMINE
Osavõtumaks osavõtja kohta 130.- krooni. Kõik kulutused katab lähetav klubi või sportlane
ise. Majutus- ja toitlustusvõimalus Urumarja spordibaasis.
Majutus: majas 200.- krooni inimene/ 2 ööd
telgis 100.- krooni inimene/ 2 ööd
Toitlustamine: 6 toidukorda kokku 160.- krooni.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
INFO
Võistluste direktor Kaido Juurik
e-post: kaidojuur@gmail.com
tel 56 461 431
Võistluste peakohtunik Rein Solnask
e-post: rein.solnask@gmail.com
tel 56 471 675

