17.TARTU VELO TUUR
01.- 03. juuni 2012.a.
EJL 3.kat.
1. Korraldus
TARTU VELO TUURI korraldab MTÜ Tartu Spordiklubi Velo vastavalt EJL
määrustele.
Võistlus toimub 01.- 03. juuni 2012.a., proloogi ja 2 etapina.
2. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 01.- 03.juunil 2012.a. Tartus ja Tartu maakonnas.
01.juunil kell 20.00

proloog 1,2 km Tartu Laululava territooriumil.

02.juunil kell 12.00

grupisõit 46 km Vasula ringil. Stardi-finišiga Inglimäel.

03.juunil kell 11.00

kriteerium 19,70 km (10 ringi) Vahi tööstuspargis.

2. Osavõtjad
Võistlused on individuaalsed. Osaleda on lubatud kõigil Sport, Seenior 1, Seenior
2, Seenior 3 ja Seenior 4 vanuseklassi võistlejatel.Võistlustele lubatakse ka N-Eliit
ja N-18 vanuseklassi võistlejad.
3. Võistluskeskus
Võistluskeskus on avatud 01. juunil kell 17.00 – 21.00 Laulupeo pst.21, Tartus.
Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste § 1.2.081,
kohtunike kogu liikmete osavõtul 01 juunil. Kell 19.00 Laulupeo pst.21.
4. Registreerimine
Eelregistreerimine: EJL lehel oleval ülesandmisvormil kuni 29. mai kell 15.00
elektrooniliselt aadressil elva.spordiliit@mail.ee. Eelregistreerimine on
vajalik.
Mandaat: Võistlejate registreerimine ja numbrite väljastamine toimub 01. juunil
kell 17.00 – 18.30 Tähtveres, Tartu SK Velo jalgrattabaasis, Laulupeo pst.21.
Osavõtumaks on 15.- kogu võistluse eest.
5. Tulemuste arvestamine
Võistluste võitja selgitatakse etappide aegade summeerimise teel. Grupisõidus
toimub üks vahefiniš 23-ndal kilomeetril, kus antakse preemiasekundeid
kolmele paremale vastavalt 3, 2 ja 1 ning lõpufinišis vastavalt 10, 6 ja 4.
Viimane etapp toimub kriteeriumisõiduna 1,97 km pikkusel ringil ja
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sõidetakse 10 ringi. Vahefiniš on igal paarisringil. Punkte antakse vahefinišis
neljale paremale vastavalt 5,3,2,1 ja lõpufinišis topelt vastavalt 10,6,4,2.
Viimasel etapil saadud punktidest iga punkt lahutab ühe sekundi üldajast.
Võrdsuse korral lõplikus üldparemusjärjestuses võetakse arvesse proloogi
aegades fikseeritud sajandiksekundid. Üldparemusjärjestuse liider kannab
tuuril kollast särki.
6. Ajalimiidid
Ühisstardist sõidetaval etapil on ajalimiit 20% võitja ajast. Kohtunike kogul on
õigus ajalimiiti muuta sõltuvalt ilmastikuoludest ja pärast korraldajatega
konsulteerimist.
7. Tehniline abi
Võistlejate tehnilise abi peab kindlustama võistleja klubi. Tehniliste abide
järjekorranumbrid väljastatakse vastavalt individuaalsele paremusjärjekorrale.
Võistluse katkestajatele on lõpubuss.
8. Stardijärjekord proloogil
Proloogiks, mis sõidetakse eraldistardist, paneb võistlejate stardijärjekorra
paika kohtunike kogu loosimise teel. Võistlejate stardiintervall on 1 minut.
9. Autasustamine
Autasustatakse kuut parimat tuuri üldarvestuses ja iga vanuseklassi võitjat
karika ning diplomiga. Autasustamine toimub 03.juunil kell 14.00
Tähtveres,SK Velo jalgrattabaasis,Laulupeo pst.21.
Võistluste liider kannab kollast liidrisärki ja see antakse talle kätte enne iga
etapi algust.
10. Karistused
Karistused kohaldatakse UCI võistlusmäärustest kohtunike kogu otsusel.
Juhendis kajastamata küsimused lahendab korralduskomitee ja kohtunikekogu.
11. Võistlustulemused
Võistlustulemused avaldatakse klubi kodulehel: www.veloklubi.ee ja Eesti
Jalgratturite Liidu kodulehel www.ejl.ee.
Info
Võistluste direktor: Jaan Veeranna
Tel. 50 12 539
e-post: fotokeskus@hot.ee
Peakohtunik: Jaan Lepajõe
Tel. 53425064
e-post: jaanlepajoe@gmail.com
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