Samsung Estonian Cup XV Tallinna Rattamaraton
Toimumise aeg: 19.mai 2012.a
Koht: Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus
Maraton: 58 km, start kell 12.00 (viitstardid)
Poolmaraton: 28km, start kell 13.20 (viitstardid)
Lastesõidud: M/N12, M/N10 ja M/N8 tillusõit Stardid alates 10.30
Registreerimine: ww.estoniancup.ee
I voor kuni 9. mai kell 24.00
II voor kuni 16.mai kell 24.00
Enne starti kohapeal kell 9.00 – 11.30
AJAKAVA
9.00 – 11.45 Samsung Estonian Cup XV Tallinna Rattamaratoni numbrite väljastamine
9.00 – 10.15 lastesõitude registreerimine
10.30

lastesõitude stardid

11.40

avatakse stardikoridor maratonist osavõtjatele

12.00

maratoni start 58 km viitstardid

13.00

avatakse stardikoridor poolmaratonist osavõtjatele

13.20

poolmaratoni 28 km viitstardid

15.30

autasustamine

17.00

suletakse finiš

JOOGIPUNKTID RAJAL
Maratonil 58 km on kolm ja poolmaratonil üks joogipunkt.
I joogipunkt 14 km endine TTÜ baas Aegviidus. Sõita autoga Aegviidu suunas ja enne bensiinijaama keerata
vasakule ning seejärel sõita ca.2 km. Joogipunkt asub kõrgepingeliini all. Joogipunktis SIS jook ja vesi, rosinad,
leib.
II joogipunkt 30 km Arus. Sõita Jäneda suunas ja enne Jäneda keskust pöörata vasakule Lehtse peale. 3 km
pärast pöörata uuesti vasakule Aru suunas. Sõita üle raudtee. Edasi sõita otse ca.3 km ja keerata uuesti
vasakule. Joogipunktis SIS jook, vesi, toit( leib, sool, rosinad, hapukurk, saiad, küpsised, banaan)
III joogipunkt 45 km (poolmaratonil 15 km) Venemäel. Sparta joogipunkt. Ühine nii maratoni kui ka
poolmaratoni sõitjatele. Sõita Tallinna suunas 700 m ja keerata paremale ning sõita 4 km metsateed. Joogipunktis
SIS jook, vesi, toit (leib, sool, rosinad, hapukurk, saiad, küpsised, banaan) Teenindavad Sparta tantsutüdrukud
ning võistlejaile on nende poolt väike üllatus. Joogipunktides on esmased tööriistad. Kuid vajaliku remondiga tuleb
endal hakkama saada. Vajadusel on võimalik kasutada med.töötaja abi.
Vahefiniš asub Pukimäe teisel tõusul 1,5 km peale esimest joogipunkti. (15,5 km stardist )
Prahialad: Geelide ja rajal tarbitava pakend palume visata prahialasse. Prahiala 1 km enne igat
joogipunkti ning 38 km ja 49 km. Prahialas olemas prüginõud. Palun tutvu kaardiga, kuhu visata prügi.
TÄNAME!!!
Everesti kilomeeter asub Tallinna Rattamaratonil 14 – 13 kilomeetril enne lõppu (44 – 45 kilomeeter stardist).
Ennast saavad 1km läbimisel proovile panna nii 58 km kui ka 28 km sõitjad. Oleme tänavu seoses Everesti

kilomeetriga võtnud sisse ka suusaraja selle osa enne Vene mäge, mis eelnevatel aastatel ei ole olnud
rattamaratonil sees. Üks lühem ja teine pikem
järsu nurgaga tõus.
Viitstardid : Uuendusena on tänavu Tallinna Rattamaratonil kavas viitstardid. Esimesed 100 võistlejat nii
maratonil kui ka poolmaratonil stardivad ühisstardist ja stardiaeg kõigil üks. Maratoni kuus paremat selguvad
esimese saja hulgas startinute seast, samuti vahefiniši võitja. Edasi toimuvad stardid sujuvalt stardikoridoride
kaupa. Stardivahe 1-2 minutit olenevalt olukorrast. Igal võistlejal käivitub aeg alles peale stardijoone ületamist.
Seega kiirustada stardjooneni ei ole mõtet ning aeg läheb kinni peale finišijoone ületamist. Arvestatakse puhast
aega. Vanusegrupi võitjad võivad tulla ka tagumistest koridoridest startinute seast ja lõpetades mõne võistlejaga
koos võib sinu koht protokollis olla kas tunduvalt ees- või tagapool olenevalt sellest, millal sa ületasid stardijoone
ja aeg läks käima. Selline süsteem oli kasutusel Worldloppeti Marcialonga suusamaratonil Itaalias, kus oli
ligemale 7000 osalejat ja rada kohati väga kitsas ja toimis väga edukalt. Eesmärk on muuta sõit rahulikumaks,
vähendada igasugust trügimist ja tõuklemist rajal ning valesse stardikoridori trügimist. Loodame, et uuendus
võetakse enamuse poolt positiivselt vastu.
RAJAKAART

GUTTA LASTESÕIDUD
Start ja Finiš maratoni stardikaare all.
I start kell 10.30 M/N 12 sündinud 2000-2001 läbivad kaks 700m ringi
II start kell 10.45 M/N 10 sündinud 2002-2003 läbivad kaks 700 m ringi
III start kell 11.00

M/N 8 sündinud 2004-2005 läbivad ühe 700 m ringi

GUTTA TILLUSÕIT: kuni 6-aastastele tüdrukutele ja poistele (sündinud 2006 ja hiljem)
Sõidavad 200 m ringil maratoni stardikoridori kõrval. Aega ei võeta
I start

11.15 kuni 3 aastased üks ring

II start

11. 20

4 aastased üks ring

III start 11. 25

5 aastased üks ring

IV start 11. 30

6 aastased kaks ringi

Vudila Lastemaailm (batuudid tasuta) tegevused lapsevanemate vastutusel

KÕRVEMAA MATKA- JA SUUSAKESKUSE LASTEHOID
Samal ajal, kui emmed- issid rattaga sõidavad, on võimalik lapsed jätta Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse
lastehoidu. Ootame lapsi alates 4-ndast eluaastast
Lastehoid on avatud alates kl 11.00.
Programm
Kl 11.20 – 11.45 kogunemine söögimaja II korrusel.
Kl 11.45 – 13.30 kevadmatk
Kl 13.30 Lõunasöök (päevapraad) keskuse lastetoas
Kl 14.00 Vaba aeg lastetoas joonistades ja mängides. Meisterdame loodusmaterjalidest kevadpilti

Rattamaratoni lastehoiu tasu 8 EUR eelregistreerimisega, kohapeal registreerides 12 EUR. Hind sisaldab
tegevusi ja toitlustamist (päevapraad, morss ja magus pirukas)
Lastehoidu saab registreerida info@korvemaa.ee. Palume vanema kontaktandmeid, lapse nime ning vanust.
Lastehoidu teostab Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus
Marilin Pehka
Tel.53499598
Teateid võimalike vigade parandamiseks võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni,
meiliaadressile info@championchip.ee

KAUBANDUS JA TOITLUSTAMINE
Võistluskeskuses rattaabi ja esmased tarbed firmadelt: A&T Sport ja Sportland.
Maratoni spordijook SIS. Seljanka Salvestilt ja pagaritooted Fazerilt.
Töötab Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse kohvik.

KOHALEJÕUDMISE INFO
Tallinna Rattamaratoni start ja finiš asuvad Põhja-Kõrvemaal, Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuses, Aegviidust
mööda Piibe maanteed 5 km Tallinna poole.
Kaugus Tallinnast 55 km, Tartust 135 km, Jõgevalt 85 km, Pärnust 155 km, Paidest 60 km.
Tallinna poolt tulijad pööravad 700 m enne Kõrvemaa Matka – ja Suusakeskust vasakul asuvasse parklasse,
kuhu mahub ca 300 autot. Parkla täitumisel palume sõita edasi 1600 m Aegviidu suunas ja pöörata siis vasakul
asuvasse parklasse.
Tartu, Paide poolt tulijatel palume pöörata 900 m enne Kõrvemaa MSK- d paremal asuvasse parklasse.
Parkimine vastavalt parkijate korraldustele. Vaadake palun parkimise skeemi.

PARKIMINE
Piibe maanteele Kõrvemaa MSK väravast 300 m Tallinna ja 300 m
Aegviidu poole parkimine keelatud.
NB! Kõrvemaa MSK territooriumile saavad siseneda suured ja väikesed bussid (8 ja rohkem kohta), korraldajate
ja teenindajate autod parklapääsme alusel.

