BMX jalgrattakrossi Balti Karika finaalvõistluse juhend
1. Võistluse aeg ja koht
27. augustil 2011.a. kell 12:00 Tartus Tähtvere Spordipargi BMX jalgrattakrossi rajal
2. Võistluse ajakava
09:30 Kohtunike ja muu ametnikkonna koosolek
09:30-10:30 Registreerumine võistlusele
10:00-11:00 Treeningsõidud
11:00 Esindajate koosolek
11:00-11:40 Väravaga treeningsõidud
12:00 Avatseremoonia
12:05-15:30 BMX jalgrattakrossi finaalvõistlus
15:30/16:00 III etapi auhinnatseremoonia, liputseremoonia ning Balti Karika
koondautasustamine
3. Võistlejate registreerimine, vanuseklassid ja punktisüsteem
Tähtaeg võistlusele registreerumiseks on 17. august. Võistlustele registreerimiseks tuleb
sooviavaldus saata e-posti teel: inga.jursone@inbox.lv.
Balti Karikavõistlus on avatud kõikide maade ratturitele. Balti Karika eest saavad võistelda
ainult Baltimaade ratturid, võistlus koosneb 3 etapist. Üldarvestusse lähevad ratturid, kes
on osalenud vähemalt 2 etapi võistlustel. Iga maa saab võistlema delegeerida piiramatul
arvul rattureid kõikides klassides.
Balti Karikavõistlustele saavad registreeruda ainult litsentsi omavad või jalgrattaliidus
registreeritud ratturid. Ratturite numbrid jagatakse järgnevalt: Läti sõitjad 19 – 299, Leedu
sõitjad 300 – 399, Eesti sõitjad 400 – 499. UEC võistlustele registreeritud ratturid
kannavad UEC määrustele vastavat numbrit. Ratturite klassifitseerimisel lähtutakse UCI
vanuseklassidest alljärgnevalt:
Harrastajatetase (12 vanuseklassi):
Poisid 6 ja nooremad, P 7–8; P 9–10; P 11–12; P 13–14; P 15–16,
Tüdrukud 6 ja nooremad, T 7–8; T 9–10; T 11–12; T 13–14; T 15–16
Meistritase (4 vanuseklassi):
Meesjuuniorid / naisjuuniorid 17–18 aastased,
Meeste eliit / naiste eliit 19 aastased ja vanemad
AMATEURS (3 vanuseklassi):
Mehed 17 ja vanemad (20”)
Naised 17 ja vanemad
Cruiser-ratad 17 aastased ja vanemad (24”)
Ratturite järjekorda panek motodel toimub vastavalt UCI BMX jalgrattakrossi reeglitele.
Vanuseklassi avamiseks peab olema vähemalt 5 võistlejat. Kui ühes vanuseklassis on
registreerunud vähem rattureid kui 5 (tüdrukutel vähem kui 3), siis klass ühendatakse
järgmise vanusegrupiga samas soost, kuid punktisüsteem on eraldatud. Kui mõnes klassis
on vähem kui 8 ratturit, teeb see klass 3 motot + finaalsõit. II ja III moto raja saavad
ratturid eelnevate sõitude tulemuse järgi. Ratturite punktid liidetakse peale igat etappi ning
eelmise etapi tulemused on aluseks järgmise etapi stardijärjestuses.

Punktiarvestus käib vastavalt UCI reeglitele. Kui vanuseklassis on rohkem, kui 8 ratturit,
siis motodel koguvad ratturid punkte alljärgnevalt: I -3 p, II – 2 p, III – 1 p. Finaalsõidul
saab I – 20 p, II – 18 p, III 16 p, IV – 14 p, V – 12 p, VI – 10 p, VII – 8 p, VIII – 6 p.
Kui vanuseklassis on rattureid 8 või vähem, siis punkte motodel ei jagata. Peale motosid
on finaalsõidu tulemused järgnevad: I – 20 p, II – 18 p, III – 16 p, IV – 14 p, V – 12 p, VI –
10 p, VII – 8 p, VIII – 6 p.
Etapi võitja selgub peale finaalsõitu oma klassis. Balti Karika üldarvestuses selgub võitja
peale 3 etapi koondtulemusi. Juhul, kui üldarvestuses tekivad võrdsed punktid,
kuulutatakse võitjaks see, kellel on rohkem etappide esikohti, II või III kohti.
4. Osavõtutasud
Osavõtutasud ühe etapi kohta on harrastajatetaseme ja Amateurs võistlusklassides 5 EUR
ja meistritaseme võistlusklassides 15 EUR.
5. Autasustamine
Autasustatakse kolme esikohta igas võistlusklassis medalite ning esemeliste auhindadega
võistluse toetajatelt. Üldarvestuses autasustatakse kolme esikohta kõikides
võistlusklassides Balti Karikaga. Lisaks karikale autasustatakse meistritaseme
võistlusklasside koondarvestuse parimaid rahaliste auhindadega.
Iga etapi meistritaseme võistlusklasside registreerumistasudest arvestatakse 75%
auhinnarahadeks. Eesti, Läti ja Leedu jalgratturite liidud toetavad auhinnafondi igaüks 200
euroga.
Auhinnaraha fond jagatakse järgnevalt: meeste eliit ja naiste eliit võistlusklassid – 65%,
meesjuunioride ja naisjuunioride võistlusklassid – 35%. Meeste eliit ja naiste eliit
võistlusklasside auhinnaraha jaguneb omakorda: 80% kuulub meeste eliit võistlusklassile
ja 20% naiste eliit võistlusklassile. Sama protsentuaalsusega jagatakse raha mees- ja
naisjuunioride klassidele. Klasside siseselt jagunevad kolm esikohta järgnevateks
protsentideks.
Koht
1.
2.
3.

Auhinnaraha % jaotus
45%
35%
20%

N.B. Juhul, kui klassid ei ole esindatud kolme autasustatava kohaga või pole üldse
esindatud, kuulub raha sama klassi vastassoost võitjatele.
6. Võistluse korraldajate kontaktandmed
Võistluse korraldaja on Sihtasutus Tähtvere Puhkepark. Võistluse korraldaja esindaja on
Jane Jakobson (kontakttelefon: 5194 4067, e-mail: jane@arena.ee)
Finaalvõistluse direktor on Kunnar Karu (kontakttelefon: +3725277540, e-mail:
kunnar@tartumaraton.ee)
Eesti Jalgrattaliidu esindaja finaalvõistlusel on Evald Pärni (kontakttelefon: +3726031545,
e-mail – evald@cosmos.ee)

