Gustav Kopparberg Eesti Meistrivõistlused maanteesõidus
N/M16, N/M14, Seenior 1-4
Eesti esivõistlused sportklassis
Karksi – Nuia 03.09-04.09.2011
1. kategooria
JUHEND

1. Eesmärk
• Selgitada käesoleva aasta Eesti meistrid maantee ühis- ja eraldistardiga sõidus vastavalt
UCI ja EJL võistlusmäärustele ning EJL 2011 võistlusreglemendile
• Populariseerida jalgrattasporti Eestis.
2. Korraldajad
• MTÜ SK Ratta Agentuur koostöös Eesti Jalgratturite Liidu’ga
• Info: Jaanus Sarv (tel. +372 55566995; e-post: jaanussarv@gmail.com), Kristian Randver
(tel. 51 06630, e-post: kristian.randver@rimibaltic.com või Urmas Karlson
(tel. 5024403; e-post: ejl@ejl.ee).
3. Osavõtjad
• Gustav Kopparberg Eesti Meistrivõistlused Karksi - Nuias on suunatud kehtivat N/M14,
N/M16 või Seenior1-4, UCI litsentsi omavatele Eesti kodanikele. Sport klassis selgitatakse
vastavalt EJL võistlusreglemendile välja Eesti esivõistluste võitjad.
4. Eelregistreerimine
• Eelregistreerimine toimub EJL kodulehel www.ejl.ee/login.php või e-posti teel:
ejl@ejl.ee.
• Eelregistreerimine on eranditeta võistlustel osalemise eelduseks. Tasuliste
võistlusklasside võistlejad peavad lisaks eelregistreerimisele tasuma võistluste mandaadis
stardimaksu sularahas.
• Eelregistreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne võistluste algust - 30.08.2011 kell 15:00.
• Eelregistreeritud võistlejate nimekirjad vanuseklasside kaupa avaldatakse hiljemalt 31.
augustil kell 17:00.
5. Osalustasud
• M/N14 ja M/N16 vanuseklassidele osalustasusid ei ole
• Seenior 1...4 ja Sport vanuseklassi sportlastele kehtib temposõidus stardimaks 6.- eurot
ning see tuleb tasuda sularahas võistluste mandaadis.
• Seenior 1...4 ja Sport vanuseklassi sportlastele kehtib grupisõidus stardimaks 16.- eurot
ning see tuleb tasuda sularahas võistluste mandaadis. Stardimaks sisaldab:
o Tähistatud ja turvatud rada
o Ajavõtt ja tulemus protokollis
o Võistlejanumbrid
o Arstiabi kohalolek rajal
o Auhinnad ja diplomid kiirematele
o Kommentaator stardipaigas
o Pildid võistlustelt : www.rattaagentuur.eu/EMV
o Lisateenused stardipaigas (kaubandustelgid, toitlustamine jms).

6. Paremusjärjestuse selgitamine
• Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.
• Eesti individuaalse edetabeli jaoks annavad võistlused punkte vastavalt EJL
võistlusreglemendi punktile 11.6
7. Võistluste programm
• Laupäev 03.09.2011; temposõitude päev (võistlus toimub 2 tagasipöördega võistlusrajal)
14:00 N/M14, N16 Võistlusmaa pikkus 10km
15:30 M16 Võistlusmaa pikkus 15km
16:30 Seenior 1-4, Sport Võistlusmaa pikkus 19km
NB! Autasustamine vanuseklassile 15 min. pärast vanuseklassi viimase sportlase
finiseerimist.
• Pühapäev 04.09.2011; grupisõitude päev (võistlus toimub 6.1 km pikkusel ringil)
9:30-9:50 Seenior 1-3, Sport osavõtjate allkirjade andmine
10:00 Seenior 1-3, Sport Võistlusmaa pikkus ca 85 km (14 ringi)
12:00-12:20 N 14/16 osavõtjate allkirjade andmine
12:30 N14/N16 Võistlusmaa pikkus ca 30km (5 ringi)
13:30-13:50 M 14 osavõtjate allkirjade andmine
14:00 M14 Võistlusmaa pikkus ca 43km (7 ringi)
15:00-15:20 M 16, Seenior 4 osavõtjate allkirjade andmine
15:30 M 16, Seenior 4 Võistlusmaa pikkus ca 73km (12 ringi)
NB! Autasustamine vanuseklassile 15 minutit pärast vanuseklassi esimese kolme sportlase
finiseerimist.
8. Võistluskeskus
• Võistluskeskus asub 03.09.2011 Ainja Krossirajal (ligipääs võistluskeskusesse Karksi-Nuia
kaudu) ja 04.09.2011 Karksi – Nuia Ürgorus asuvas parklas (ligipääs võistluskeskusesse
Karksi ja Karksi – Nuia ringteelt kaudu sisenedes Karksi - Nuiasse Valga mnt’lt)
• Võistluskeskus on avatud: 03.09.2011 kell 10:00 -19:00
• Võistluskeskus on avatud: 4.09.2011 kell 08:00 -19.30
9. Võistluste mandaat ja esindajate koosolek
• Eraldistardiga sõit 03.09.2011
o Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise
põhjal. Startijate lõplik kinnitamine, stardimaterjalide ja võistlejate numbrite
väljastamine toimub kell 10:00 – 12:00 võistluskeskuses.
o Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste
§1.2.087 kohtunike kogu liikmete osavõtul kell 13.00 võistluskeskuses
• Ühisstardiga sõit 04.09.2011
o Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise
põhjal. Startijate lõplik kinnitamine, stardimaterjalide ja võistlejate numbrite
väljastamine toimub 03.09.2011 kell 10:00 - 12:00 ja 04.09.2011 kell 08:00 – 08:45
võistluskeskuses
o Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste
§1.2.087 kohtunike kogu liikmete osavõtul 04.09.2011 kell 09.00
võistluskeskuses.

10. Tehniline abi
Kõiki võistlejaid eraldistardiga sõidus ja võistkondi ühisstardiga sõidus lubatakse saata
saatemasinaga ,milles on vähemalt üks täisealine EJL litsentsi omav inimene. Tehnilist abi
distantsil tohivad anda ainult EJL litsentsi omavad esindajad.
11. Meditsiiniline abi
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi/finišipaigas, võistluse ajal võistluste arsti autost
ja vajadusel kiirabi brigaadi poolt väljasõiduga võistlusrajale.
12. Ametlik autasustamistseremoonia
• EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi
2011. aasta meistri nimetus ja autasustatakse EJL kuldmedali ja auhinnaga.
• II ja III kohale tulnud jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali
ning auhinnaga.
• Esikolmikusse jõudnud külalisvõistlejaid autasustatakse diplomi ja auhinnaga.
• Eesti Sport klassi esivõistluste kolme paremat autasustatakse esivõistluste medali ja
diplomiga.
• Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik läbiviidud aladel
auhinnakohtadele tulnud sportlased.
• Auhindade koguväärtus on 1000.- Euro’t.
13. Ajalimiit
• Ühisstardiga sõidus ei saa võistleja, kes lõpetab rohkem kui 5% kaotusega võitja ajast,
tulemust lõpuprotokolli. (peakohtunikul on õigus vastavalt ilmastiku või muudele
oludele limiiti suurendada)
14. Karistused
• Eesti meistrivõistluste sõitudes rakendatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.
15. Muu informatsioon
• Tulemused avaldatakse aadressil www.ejl.ee
• Vanuseklassi M14 ühisstardiga võistlusel võivad osaleda vanuseklassi M12 sporlased, kelle
puhul EJL litsentsi olemasolu on kohustuslik.
• Võistluste peakohtunik: Tõnis Veltbach tel. 52 13 123, e-post: tonisveltbach@gmail.com
• Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos korraldajatega
lähtuvalt UCI määrustest ja EJL võistlusreglemendist.

