37. TARTU NOORTETUUR
EMV mitmepäevasõidus noortele (M16)
14. Janek Ermeli mälestusvõistlused
EJL 2. Kategooria
1. Korraldus
Tartu Noortetuuri korraldab mittetulundusühing Tartu Spordiklubi Velo
vastavalt EJL määrustele.
Võistlus on Eesti Jalgratturite Liidu kalendris 2. kategooria võistlusena ja toimub
05.-08.07.2011 aastal ning koosneb proloogist ja neljast etapist (nendest üks
eraldistardiga) kogupikkusega ca 200 km.
Võistluste kava:
05. juuli
kell 13.30
kell 14.00
kell 18.00
06. juuli

kell 12.00

07. juuli

kell 12.00

08. juuli

kell 12.00

võistluste avamine
proloog 1,4 km Tartu Laululava piirkonnas
I etapp – grupisõit 46 km - 1 mäefiniš,
1 vahefiniš (Vasula ringil)
II etapp – grupisõit 72 km - 2 mäefinišit,
2 vahefinišit
(Uhti – Liiva – Karilatsi – Kanepi - Otepää)
III etapp – grupisõit 71 km - 2 mäefinišit,
2 vahefinišit (Otepää - Rõngu - Pikasilla Mustla - Holstre)
IV etapp – eraldistardiga sõit 10 km
(Holstre - Polli teel)

2. Osavõtjad
37. Tartu Noortetuur on individuaalne ja võistkondlik. Osaleda saavad kõik 1995 1996. aastal sündinud (M/N-16 vanuseklassi) litsentsi omavad poisid ja tüdrukud.
Võistlema lubatakse ka N-18 vanuseklassi võistlejad, kusjuures nad võivad
kasutada ainult M-16 vanuseklassile lubatud ülekandeid. Treeneri kirjaliku taotluse
alusel lubatakse erandkorras võistlusele ka M/N-14 vanuseklassi võistlejad.
Maksimaalne sõitjate arv võistkonnas on 5 UCI määruste § 2.2.002 alusel.
Ülekannete piiranguid rakendatakse vastavalt Eesti Jalgratturite Liidu kehtestatud
nõuetele, kus võistleja tohib kasutada ainult oma vanuseklassi ülekandeid.
Osavõtumaks on 12 EUR-i iga võistleja kohta. Majutus ja toitlustamine toimub
osaleva organisatsiooni kulul.
Eelregistreerimine lõpeb kolm tööpäeva enne võistluse algust 01. juulil kell 15.00
elektrooniliselt EJL kodulehe või e-posti ejl@ejl.ee kaudu.
Majutuse broneerimine aadressil Laulupeo pst. 21 Tartu, telefon 7421 364 ja
H o l s t r e - P o l l i Te r v i s e k e s k u s e s t e l e f o n i l + 3 7 2 5 0 9 7 7 8 0 , ( E - m a i l :
aivar.paas@holstrepolli.ee). Majutus 8 EUR-i, toit 10 EUR-i, vajalik
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etteregistreerumine. Toitlustamine Tartus on korraldaja poolt organiseeritud.
Informatsioon toitlustamise kohta telefonil +37256480053 (toidukord 3 EUR-i).

3. Võistluskeskus
Võistluskeskus on avatud 05. juunil kell 10.30-13.00 Laulupeo pst. 21 Tartus.
Järgnevatel päevadel on võistluskeskus stardi-finiši kohas.
Litsentsi omavad võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid kätte
võistluskeskuses 05. juulil kell 10.30 - 12.00.
Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste § 1.2.081,
kohtunike kogu liikmete osavõtul 05. juulil kell 13.00 Laulupeo pst. 21
4. Individuaalne paremusjärjestus
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistleja etappide aegade
summeerimise teel. Preemiasekundid ei kehti võistkondlikus arvestuses.
Üldparemusjärjestuse liider kannab tuuril KOLLAST särki.
5. Ajalised preemiad
Ajalisi preemiaid (kehtivad ainult individuaalsele üldparemusjärjestusele) antakse
etappidel järgmiselt:
1. Igas vahefinišis antakse 3, 2 ja 1 sekund vastavalt 3-le esimesele võistlejale.
2. Iga etapi finišis, välja arvatud proloog ja eraldistart, antakse 10, 6 ja 4 sekundit
vastavalt 3-le esimesele võistlejale.
6. Aktiivseim sõitja
Aktiivseim sõitja selgitatakse välja aktiivsuspunktide summeerimise teel.
Punkte antakse järgnevalt:
Kõikidel grupisõidu etappide finišis antakse esimesele kümnele võistlejale
vastavalt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkti.
Igas vahefinišis antakse punkte kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1.
Aktiivseim sõitja kannab VIOLETSET särki.
Vastavalt UCI määruste §2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral
aktiivseima sõitja arvestuses lõpliku paremusjärjestuse selgitamiseks järgnevaid
eristamisaluseid kuni selgub parim:
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1. Etapivõitude arv
2. Vahefiniši võitude arv
3. Lõplik üldparemusjärjestus aja järgi
Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud
võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees.
7. Mäekuninga arvestuse paremusjärjestus
Igas mäefinišis antakse punkte järgnevalt:
1. koht
2. koht
3. koht

3 punkti
2 punkti
1 punkt

Lõplik paremusjärjestus mäekuninga arvestuses selgitatakse mäefinišites
saavutatud punktide summeerimise teel.
Selle paremusjärjestuse liider kannab ROHELIST särki.
Vastavalt UCI määruste § 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral
mäekuninga arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid
eristamisaluseid kuni selgub parim:
1. Esikohtade arv mäefinišites
2. Parem koht lõplikus individuaalses üldparemusjärjestuses aja järgi.
Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud
võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees.
8. Võistkondlik paremusjärjestus
Vastavalt UCI määruste § 2.6.016 arvutatakse iga etapi võistkondlik
paremusjärjestus iga võistkonna kolme parima võistleja aja summeerimise teel.
Võrdsuse korral etapil eristatakse võistkonnad etapil vastava kolme parima
võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul kui võrdsus veel kehtib, eristatakse
võistkonnad etapil parima koha saanud võistlejate alusel.
Võistkondlik lõplik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil iga
võistkonna kolme parima võistleja aegade summeerimise teel. Võrdsuse korral
rakendatakse järjekorras järgmisi kriteeriume kuni parim võistkond on selgunud:
1. Esimesi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi
2. Teisi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi jne.
Juhul kui võrdus veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima võistleja koha
alusel individuaalses üldparemusjärjestuses.
Iga võistkond, kellel on osalema jäänud alla kolme võistleja, eemaldatakse
võistkondlikust arvestusest.
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9. Ajalimiidid
Ühisstardist sõidetavatel etappidel on ajalimiit 20% võitja ajast.
Eraldistardist sõidetaval etapil 25% võitja ajast.
Kohtunike kogul on õigus ajalimiiti muuta sõltuvalt ilmastikuoludest ja pärast
korraldajatega konsulteerimist.
10. Eraldistardiga sõit
Neljandal (4.) etapil, mis sõidetakse eraldistardist, stardivad võistlejad 1-minutilise
intervalliga vastupidises järjekorras III etapi järgse üldparemusjärjestuse alusel.
Kohtunike kogu võib stardijärjekorda muuta, et ära hoida ühe ja sama võistkonna
kahe võistleja järjestikku startimist.
Proloogiks, mis sõidetakse eraldistardist, paneb võistkondade stardijärjekorra paika
arvuti kohtunike kogu juuresolekul. Oma võistlejate startimise järjekorra otsustab
iga võistkonna esindaja ja annab sellest komissaridele teada võistlejate numbrite
kättesaamisel.
11. Autasustamine
Autasustamine toimub 08. juulil kell 16.00 Holstre - Polli Tervisekeskuses.
Iga etapi kolme parimat autasustatakse 15 minutit peale finišit finišipaigas.
Lõppkokkuvõttes kümmet paremat autasustatakse diplomi ja auhinnaga. Lisaks
autasustatakse tuuri aktiivseimat sõitjat, mägedekuningat ja võistkondlikkus
arvestuses võitnud meeskonda.
EMV-l esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi
Eesti Vabariigi MEISTRI nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud EJL litsentsi omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbeja pronksmedali ning diplomiga. Esimese kolme hulka jõudnud külalisvõistlejaid EMV
medalitega ei autasustata. Naisvõistlejaid, kes võistlevad koos meesvõistlejatega
juhendis lubatud tingimustel ja tulevad auhinnalistele kohtadele, autasustatakse
võrdsetel alustel meesvõistlejatega. Võistkondlikult autasustatakse I, II ja III kohta
EMV diplomiga.

12. Karistused
Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.
13. Raadioside
Klubidel on võimalik rentida raadiojaamasid 10 EUR-i/päev.
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14. Võistkonna esindaja kohustused
1. Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku
teabe edastamine.
2. Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.
3.Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või
toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.
4. Raadiosaatjate kohene tagastamine pärast võistluse lõppu.
5. Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne
kohaletoomine tseremooniatele.
15. Tulemused ja info
Võistlustel on fotofiniš. Tulemused avaldatakse EJL kodulehel www.ejl.ee ja Velo
klubi kodulehel www.veloklubi.ee
16. Info
Võistluse direktor

Jaan Veeranna
Tel. +372 50 12 539
e-mail: fotokeskus@hot.ee
Võistluse peakohtunik Mihkel Nanits
Tel. +372 55 689 622
e-mail: mihkel.nanits@gmail.com
Võistluse peasekretär Anu Uin
Tel. +372 51 979 283
e-mail: elva.spordiliit@mail.ee
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