IX ALUTAGUSE RATTAMARATON
EJL 3 kategooria
Arco Vara rattareiting 2 kategooria

Võistlusjuhend

1.Korraldus
Rattamaratoni korraldab MTÜ Jõhvi Jalgrattaklubi koostöös Kohtla-Nõmme valdade,Jõhvi Spordikooli
jt.toetajatega vatsavalt UCI võistlusmäärustele, EJL Võistlusreglemendile ja käesolevale juhendile.
IX Alutaguse Rattamaraton toimub 2.juunil 2012 aastal Kohtla-Nõmme Kaevanduspargi territooriumil.
Maratoni start on kell 12.00,Kohtla-Nõmme Kaevanduspargis.
Peakorraldaja: Peep Kivil, e-mail:kivil.peep@mail.ee, mob.5290591

2.Osavõtjad ja distantsid
Maratoni distants on 47km (üks ring), poolmaraton 24km

3. Stardiajad
Maratoni start kell 12.00
Poolmaratoni start kell 12.15
Lastesõitude algus kell 12.30

4.Võistlusklassid
Maratonil:
M/N 18 (1994-1995)
Mehed põhiklass (1973-1993)
Seenior 2 ( 1963-1972)
Seenior 3 (1953-1962 )
Naised põhiklass (1993 ja varem sündinud).
Poolmaratonil :
M/N14 (1998-1999)
M/N16 (1996-1997)
N35+ (1977 ja varem sündinud)
Senior 4 (1952 ja varem sündinud)

Lastesõitude võistlusklassid ja distantsid:
T/P 6 (2006 ja hiljem sündinud) 500m
T/P8 (2004-2005)
1km
T/P10 (2002-2003)
2km
T/P12 (2001-2000)
3km

5. Registreerimine ja stardimaksud
Eelregistreerimine algab 15.aprillil ja lõpeb 31.mail kell 24.00 email’ile: maris@johvisport.ee (märkida
nimi, sünniaeg, klubi, distants).
Stardimaks tasuda Jõhvi Jalgrattaklubi MTÜ A/a 221023675974 või sularahas numbrite
väljastamisel kohapeal võistluspäeval kuni kella 11.30-ni
Ümberregistreerimine toimub võistluspäeval kohapeal kuni kella 11.30-ni.
Registreerimise I voor on 15.aprill kuni 25.mai.
Registreerimise II voor on 26.mai kuni 31.mai.
Registreerimine stardipaigas lõpeb 30 min enne stardi algust.
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6.Võistluskeskus,numbrite väljastamine ja stardigruppidesse paigutamine.
Võistlejate registreerimine ja numbrite väljastamine toimub võistluspäevalVõistluskeskuses,KohtlaNõmme Rahvamajas,Kooli tn 9 kella 9.30 kuni 11.45
Esimisest stardigrupist stardivad EJL litsensiga jalgratturidja teisestülejäänud registreerimise järjekorras.
Eelülesandmise põhine stardinimekiri avaldatakse internetis www.jrk.ee 1.juun-ks kella 12.00-ks.

7.Tehniline teenendamin
Korraldajad ratta varuosi ja kumme ei kndluta.

8. Olulised reeglid ja info
Jalgrataste klass on vaba.
Eraldistardi lenkstangi kasutamine keelatud.
Startida tohib ainult oma nime all.
Startida tohib ainult oma stardigrupist (va kohtuniku loal).
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
Kiivri kandmine on kohustuslik.
Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtt stardist finišini, parimate autasustamine,
toitlustus teeninduspunktides ja finišis, rattapesu, vajadusel arstiabi.

9. Vastutus
Iga osavõtja vastutab oma ohutuse ja tervisliku seisundi eest ise ja osaleb maratonil omal riisikol.
Iga osvõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistleja suhtes.
Kõik alla 18.aastased osavõtjad on rajal vanemate või hooldaja loal.

10.Meditseeniline teenendamine
Medtsiinilist abi osutab kiirabibrigaad kes asub võistluskeskuses ja vajadusel sõidab välja võistlurajale.

11. Tulemuste arvestamine
Tulemuse kirja saamiseks tuleb distants läbida stardikoridorist finišijooneni ning kanda juhtrauale
nähtavalt kinnitatud numbrit.
Esialgsed tulemused avalikustatakse internetis www.jrk.ee
Teateid võimalike vigade parandamiseks finišiprotokollis võetakse vastu kuni 5.juuni
kella 12.00-ni.
IX Alutaguse Rattamaraton kuulub Alutaguse kolmikürituse raamesse ja iga osaleja saab punkte
kolmikürituse arvestuses (punktitabel www.sportiv.ee).

12.Autasustamine
IX Alutaguse Rattamaratonil autasustatakse võistlusklasside paremaid alljärgnevalt:
Meeste klasssis üldjärjestuses 1-6 kohta ja teistes võistlusklassides 3 kolme parimat
Poolmaratonil kõigi võistlusklasside kolme parimat.

Lastesõitudel: T/P6, T/P8, T/P10, T12 ja P12 võistlusklasside kolme parimat.

13.Protestid
Protestid võistlustulemuste ja võistlusmääruste jms kohta esitada kirjalikult peakohtunikule esimese
saja (100) võistleja suhtes ühe tunni jooksul peale 100-nda lõpetaja finišeerimist. Kõigi teiste osalejate
protestid esitada peale viimase võistleja lõpetamist ühe tunni jooksul.
Protesti esitamise tasu 30 eurot ja tagastatakse protesti rahuldamise korral.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab peakohtunik koos korraldajatega..

Täiendav info korraldajatelt
• Korraldajad
Peakohtunik
Ajavõtt
Registreerimine
Rajameister
•

Ants Väravas 56872945 antsvaravas@hot.ee
Jaak Rooden 5264863 jaak.rooden@kohtlanomme.ee
Maris Nurm 53473845 maris.nurm@mail.ee
Raul Räitsak 56565601 raul.raitsak@elisa.ee

Legend stardipaika juhatamiseks

TALLINNA poolt sõites mööda Tallinn-Narva maanteed Kohtla-Järve teeristini (153km), pöörata
paremale Kohtla-Järvele. Umbes 2 km pärast pööret on suur ristmik (Kalevi tn ja Järveküla tee ristmik),
pöörata paremale (teeristis on viit- Kohtla Kaevanduspark 10). Edasi mööda Järveküla teed, umbes 2 km
pärast on jällegi suur ristmik - teede hargnemiskoht, mille keskel on haljastatud kolmnurk. Kohe pärast
seda kolmnurka pöörata vasakule- Ehitajate teele (üleval, endise valgusfoori silla küljes on suunaviit:
Kohtla Kaevanduspark 8 km).Edasi otse 5km ( teel on 2 raudteeülesõitu). Vahetult pärast teist
raudteeülesõitu pööre paremale, teeristis suunaviit Kohtla-Nõmme- 3km.Edasi otse, kuni jõuate valla
keskusesse. Natuke maad pärast silla ületamist on suur ristmik, sealt pöörate paremale ja sõidate otse
200meetrit kuni oletegi Kohtla-Nõmme rahvamaja juures võistluskeskuses (stardipaigas).
TARTU poolt tulles sõita mööda Tartu-Jõhvi maanteed. Iisakust läbi jõudes sõita otse edasi veel u 13km,
seejärel on suur ristmik (viidad Mäetaguse, Kohtla-Nõmme 23, Kohtla-Järve 24).
Sealt pöörata vasakule, sõita otse u 20km.
Rristmikult suuna viidarga Kohtla-Nõmme 3km, pöörata vasakule. Sõita otse, kuni jõuate valla
keskusesse. Natuke maad pärast silla ületamist on suur ristmik, sealt pöörate paremale ja sõidate otse
200 meetrit, kuni oletegi Kohtla-Nõmme rahvamaja juures võistluskeskuses ( stardipaigas).

• Kasulikud lingid
www.kaevanduspark.ee
www.kohtlanomme.ee
www.adrenaator.ee
www.sportiv.ee
www.jrk.ee
www.soogitakso.ee
www.velopood.ee

www.sekundomer.ee
www.pohjarannik.ee

www.johvisport.ee

