VILJANDI TÄNAVSÕIT 2008
Eesti MV tänavasõidus III etapp

1. Korraldus
Võistluse korraldab Viljandi Rattaklubi MTÜ ja Eesti Jalgratturite Liit vastavalt UCI ja Eesti
võistlusmäärustele.
Võistlus toimub laupäeval 03.05.2008.
Info:
Viljandi Rattaklubi MTÜ: tel. 5037186 Loit Kivistik, fax 6014680, e-post: vwa@conti.ee,
kodulehekülg internetis: www.rattaklubi.ee
Eesti Jalgratturite Liit tel, 6031545, fax: 6031545 e-post: ejl@ejl.ee

2. Osavõtjad
VILJANDI TÄNAVSÕIT on avatud spordiklubide ja spordikoolide, EJL litsentsi omavatele, N/M
– 12, N/M – 14, N/ M – 16, N/M – 18, U-23, N/M – Eliit ja sport/seenior 1-2 klassi jalgratturitele.
Viljandi Tänavsõidu tulemused loetakse paralleelselt Eesti MV tänavsõidu III etapi tulemusteks
järgmistes vanuseklassides N/M – 14, N/M – 16, N/M – 18, U-23 ja N/M – Eliit. Võistlus
seenioridele viiakse läbi juhul kui eelregistreerub vähemalt 10 osavõtjat.

3. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine toimub elektrooniliselt EJL kodulehe või e-post: ejl@ejl.ee kaudu ja lõpeb 30.04.
kell 15.00.

4. Võistluse stardimaksud:
M/N-12 ja M/N-14
N/M -16 ja N/M-18
N/M-Eliit, U23 ja seeniorid

30.- kr.
50.- kr.
100.- kr.

5. Võistluse paremusjärjestuse selgitamine
Lõpufinišiga sõitudes selgitatakse paremusjärjestus lõpufinišis.
Punktisõitudes toimub vahefiniš igal 3.ringil, kus antakse punkte 5-3-2-1.
Lõpufinišis on kahekordsed punktid. Vahefinišis punktideta jäänud võistlejad saavad oma kohad
lõpufiniši alusel. Paremusjärjestus võrdsete punktide korral määratakse vahefinišite võitude arvu
alusel. Kui need on võrdsed, selgitatakse paremusjärjestus lõpufiniši kohtade alusel.
Lõpufinišiga sõitudes selgitatakse paremusjärjestus lõpufiniši alusel.
Kokkuvõttes EMV kriteeriumis parmusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse neljast etapist kolme
parema etappi tulemused. Igal etapil antakse punkte alljärgnevalt:
I koht - 26 punkti
II koht - 24 punkti
III koht - 23 punkti jne.
Kolme parema etapi kokkuvõttes kõige rohkem punkte kogunud võistleja on EV Meister 2008.
Võrdse arvu punktide korral on määrav paremate kohtade arv, kui ka see on võrdne, siis parem koht
viimasel etapil.

6. Võistluse programm
Võistlus kõigis võistlejagruppides viiakse läbi ühisstardiga grupisõiduna.
Laupäeval, 03.05.2008.a.
Start kell 15.00 Vabaduse platsil Viljandi spordihoone ees.
Võistlejatele on tutvumine võistlustrassiga liikluseks suletud rajal 14.00 – 14.45.
Võistluse ajal on soojenduse tegemine võistlusrajal keelatud!
1. start
2. start
3. start
4. start
5. start
6. start
7. start
8. start

kell 15.00
kell 15.15
kell 15.35
kell 15.50
kell 16.50
kell 17.25
kell 18.00
kell 18.50

N-12, M-12
N-14, N-16
M-14
U-23, M-Eliit
M-16
N-18, N-Eliit
M-18
Seeniorid

3 x 1,9 km (5,7 km)
4 x 1,9 km (7,6 km)
4 x 1,9 km (7,6 km)
12 x 2,9 km (34,8 km)
6 x 2,9 km (17,4 km)
5 x 2,9 km (14,5 km)
9 x 2,9 km (26,1 km)
5 x 2,9 km (14,5 km)

lõpufinišiga
lõpufinišiga
lõpufinišiga
punktisõiduna
punktisõiduna
lõpufinišiga
punktisõiduna
lõpufinišiga

7. Tehniline abi
Võistkondade tehnilise abi sõidukeid võistlusrajale ei lubata.
Tehnilise rikke korral antakse sportlasele üks neutraalring,. Punktisõitudes peale neutraalringi
saamist, järgmises vahefinišis (ka lõpufinišis) antakse sportlasele oma grupi viimane koht.
Lõpufinišiga sõitudes viimasel kolmel ringil neutraalringi saanud sportlasele antakse oma grupi
viimane koht. Neutraalring fikseeritakse stardi-finiši alas ja uuele ringile minemise loa annab vastav
kohtunik.

8. Meditsiiniline abi
Esmase meditsiinilise abi tagab võistlusele kaasatud kiirabibrigaad. Hilisemal meditsiinilisel
vajadusel Viljandi Linnahaigla.

9. Võistluskeskus
Võistluskeskus asub Viljandi Spordihoones, Vaksali tn 4, ja on avatud 03.05.2008 kell 12.00 kuni
20.00-ni.
Litsentside kontroll, stardimaksude vastuvõtmine ja võistlejate numbrite väljastamine toimub kella
12.00 kuni 13.15.
Võistkondade esindajate koosolek on kell 14.00 võistluskeskuses.

8. Ajalimiit
Ratturid, kes kaotavad liidrile ringiga loetakse ajalimiidi ületanuks (väljaarvatud stardid, kus stardib
mitu vanuseklassi koos) kutsutakse kohtunike kogu otsuse alusel rajalt ära ega saa tulemust
lõpuprotokolli. Juhul kui ringiga kaotanud võistlejate grupp koosneb 20 või enamast ratturist, võivad
kohtunikud lubada neil võistlust jätkata.

9. Auhinnad
Võistlusklasside esikolmikut autasustatakse esemeliste auhindadega.

10. Ametlik autasustamistseremoonia
Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõikide võistlusklasside kolm paremat.
Autasustamine toimub vanuseklassidele N/M-12, N/M-14 ja N-16 kell 16.00, ülejäänutele kell
19.30.

11. Karistused
Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.

Eesti Jalgratturite Liit

