I Mulgi Rattaralli
JUHEND
1. Korraldus
Korraldaja: MTÜ Viljandi Rattaklubi
Info: www.rattaklubi.ee, Veiko Šmidt, tel. 51 07 516, veiko.smidt@eesti.ee
Toimub pühapäeval, 8.augustil 2010.a. Viljandi linna lähiümbruse teedel.
Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI ja EJL võistlusmäärustele ning käesolevale juhendile.
Võistluskeskus ja start-finiš on Tallinna mnt 86, Unistar Ärimaja juures.
2.Osavõtjad ja distantsid
83 km distants I stardigrupile ühisstardist on EJL 2.kategooria võistlus EJL- või mõne teise
riigi JL litsentsi omavatele jalgratturitele.
83 km distants II stardigrupile ühisstardist on kõigile harrastajatele, kes on sündinud
1995.a või varem. Rattaklass on vaba.
38 km distants ühisstardist on kõigile harrastajatele, kes on sündinud 1999.a või varem.
Rattaklass on vaba.
83 km distantsil on 3 vahefinišit: 14. km, 51. km ja 79. km. Iga vahefiniši neljale esimesele
jagatakse punkte vastavalt 6-4-2-1. Aktiivseim rattur selgitatakse vahefinišites kogutud
punktide liitmise teel. Võrdsete punktide korral on aktiivseim parema lõpukoha saanud rattur.
3.Võistlusklassid
83 km distants
Mehed põhiklass / sünd. 1971-1991
Naised / sünd. 1991 ja varem
M-18 / sünd. 1992-1993
N-18 / sünd. 1992-1993
M-16 / sünd. 1994-1995
Seenior 2-3 / sünd. 1951-1970
Seenior 4 / sünd. 1950 ja varem
38 km distants
M-14 / sünd. 1996-1999
N14-16 / sünd. 1994-1999
N35+ / sünd. 1975 ja varem
4. Registreerimine ja majandamine
Eelregistreerimine on avatud alates kuni 4. augustini 2010 internetis www.sportinfo.ee ja
kaupluses Klubisport (Viljandi, Vaksali 8a).
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Osavõtumaksud (EEK):
Kuni 04.08.10
83 km täiskasvanud
250.83 km noortele (sünd. 1992 ja hiljem)
150.38 km kõigile
150.-

Kohapeal 08.08.10
400.250.250.-

Ümberregistreerimine toimub ainult 08.08.10 stardipaigas:
• Nime muutmine
50.• Registreerimine 38 km distantsilt 83 km distantsile 100.• Registreerimine 83 km distantsilt 38 km distantsile tasuta
Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtt, teenindus toitlustuspunktides
ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrüki võimalusega
internetist: www.sportinfo.ee), vajadusel arstiabi, pesemisvõimalus Viljandi Spordihoones.
Osavõtumaksu ei tagastata.
5. Võistluskeskus ja täiendav registreerimine.
Võistluskeskus on avatud kell 9.00 - 17.00.
83 km distantsi I stardigrupi mandaat ja numbrite väljastamine toimub kell 9.15-10.45.
Ülejäänud osalejatele lõpeb numbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine 15 minutit
enne starti.
Klubide esindajate koosolek ning saateautodele numbrite ja raadiojaamade
väljastamine toimub võistluskeskuses kell 11.00.
6. Ajakava
9.00 Võistluskeskuse avamine
9.15 Stardimaterjalide väljastamine, registreerimine kohapeal
11.00 Klubide esindajate koosolek
11.30-11.50 I stardigrupis osalejate allkirjade andmine
11.45 Stardikoridorid avatakse
12.00 Start 83 km I stardigrupile
12.01 Start 83 km II stardigrupile
13.05 Stardikoridor avatakse
13.20 Start 38 km
15.00 Autasustamine
17.00 Võistluskeskus suletakse
7.Autasustamine
83 km distantsil autasustatakse absoluutarvestuse kolme esimest meest ja kolme esimest
naist, kolme parimat M-16, N-18, M-18, Seenior 2-3 ja Seenior 4 klassi ratturit.
38 km distantsil autasustatakse kolme parimat M-14, N14-16 ja N35+ klassi ratturit.
8. EJL edetabel
EJL edetabeli punkte saavad võistluse lõpetanud 2. kategooria punktitabeli alusel
alljärgnevalt:
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Mehed:
Koht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punkte

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Naised:
Koht

1

2

3

4

5

Punkte

6

4

3

2

1

9. Tehniline abi
Kõiki põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saatemasinaga. Sooviavaldus tehnilise abi sõiduki
rajale lubamiseks tuleb esitada mandaati. Saateautode järjekord loositakse esindajate
koosolekul. Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi.
Katkestajatele on tagatud transport tagasi stardipaika.
10. Toitlustamine
Korraldajate poolt tagatakse 83 km distantsil kolm ja 38 km distantsil üks toitlustuspunkt.
Toitlustuspunktid asuvad 15. ja 60. kilomeetril Viiratsis (Ekseko TP) ning 40. kilomeetril
Orikal (Orika TP).
I stardigrupi võistlejaid ei ole lubatud saateautodest ja raja äärest toitlustada esimesel
40 kilomeetril ja viimasel 20 kilomeetril.
Võistlejate jootmine rajal toimub ainult paremalt poolt tee äärest.
Peale finišit toimub toitlustamine võistluslinnakus.
11 . Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finiši paigas, võistluse ajal võistluste arsti autost
ja vajadusel kiirabibrigaadi poolt väljasõiduga võistlusrajale.
12 . Karistused
Kohaldatakse vastavalt UCI ja EJL määrustikule.
13 . Muu informatsioon
• Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik
• Rattasõidust osavõtt toimub omal vastutusel.
• Noorsportlastel, kellele jaoks võistlusdistants on pikem kui EJL-i võistlusreglemendis
ettenähtud, on lubatud omal vastutusel osaleda. Starti asumisega kinnitab noorsportlane, et
omab piisavat treenitust võistlusmaa läbimiseks ning on saanud osalemiseks nõusoleku
lapsevanemalt ja treenerit.
• Ralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma
liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
• Kõikides startides osalejatel on keelatud kasutada igat tüüpi temposõidu juhtraudu.
• Tulemused avaldatakse aadressil www.sportinfo.ee ja www.ejl.ee
• Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.
Võistluse peakohtunik: Raimo Ronimois, tel. 50 45 168, raimo.ronimois@mnt.ee
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