XIV Karksi-Nuia Rattamaraton 2012
Juhend
III kategooria
1. Eesmärk
Populariseerida jalgrattasporti Karksi-Nuia ja Karksi valdades.
2. Korraldus
Karksi-Nuia rattamaratoni korraldab SK Cosmos koos Transenters OÜ, Autosalong OÜ ja
Karksi vallaga vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL võistlureglemendile.
Peakorraldaja: Kaupo Kuhlap, 515 5751, kaupo@cosmos.ee
Võistlus toimub 17.06.2012.a. Karksi-Nuia valla teedel.
Võistluskeskus ja start-finiš asuvad Paaniksel, ca 8 km Karksi-Nuiast Valga poole.
Maraton:distants 58 km (kaks 29 kilomeetrist ringi) Pool maraton: distants 29 km (üks ring) Lastevõistlus: 6-13 aastastele toimub stardi-finiši paigas, Paaniksel -

start kell 12.00
start kell 12.15
start kell 12.30

3. Võistlusklassid:
Maraton mehed:
MJ (1994 - 1995)
U23 (1990 - 1993)
M Põhiklass (1989 ja varem)
SEN 1 (1973 - 1982)
SEN 2 (1963 -1972)
Maraton naised:
NJ (1994 - 1995)
N Põhiklass (1993 ja varem)
Poolmaraton:
M14 (1998 - 1999)
N14 (1998 - 1999)
M16 (1996 - 1997)
N16 (1996 - 1997)
N30+ (1982 ja varem sündinud)
SEN 3 (1953 - 1962 )
SEN 4 (1952 ja varem sündinud)
4. Stardimaksud ja registreerimine
Põhiregistreerimine
Kohapeal 17.06.2012
kuni 13.06.2012 kella 24.00
kuni kella 10.30
Maraton 58 km

12.-

20.-

Poolmaraton 29 km

10.-

18.-

Eelregistreerimine toimub internetis kaupo@cosmos.ee ning lõppeb 13.06.2012.a. kell 24.00.
Numbrite väljastamine ja võistlejate registreerimine võistluspäeval toimub
võistluskeskuses stardi-finiši paigas, Paaniksel, alates kell 9.00 ja kuni kella 11.30.
Lastesõitude registreerimine toimub enne starti kohapeal. Osavõtt lastesõitudest, kuni 13 a. on
tasuta.

5. Ohutus ja vastutus
Iga võistleja on kohustatud kandma kiivrit. Iga rattamaratonidest osavõtja tulles starti (nii
põhivõistlusele kui matkadistantsile) kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku ettevalmistuse
eest ning osaleb täielikult omal riisikol. Lastevõistlustel osalenud laste eest vastutab
lapsevanem või hooldaja.
Kõik võistlejad peavad startima oma stardikoridoris. Ilma peakohtuniku nõusolekuta
stardikoridori vahetamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Võistlejad peavad täitma
liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigaldatud viitadest
ning liikluskorraldajate märguannetest.
6. Autasustamine
Autasustamine toimub kell 16.00.
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 esimest karikate ja esemeliste auhindadega.
Rahalised auhinad on välja pandud M-Põhiklassi kolmele esimesele:
I koht
100 euri
II koht
60 euri
III koht
30 euri
Sportlasele, kes autasustamisele ei ilmu, auhinda ei väljastata.
Kõik distantsi lõpetanud osavõtjad saavad mälestusmedali.
Lisainformatsioon
Start antakse Paanikselt (vana raketibaas) kell 12.00 suunaga Rutu, Tindi, Kangrumäe,
Mäeküla karjäär, Kiiti, Turandi ring, Paanikse metskond, Rutu, tagasi Paaniksele raketibaasi,
kus on ka Finiš. Joogi- ja toitlustuspunkte on kaks. Esimene joogipunkt on Mäeküla karjääris
ja selleks ajaks on läbitud 11,5 km ja teine joogipunkt on enne Paanikse metskonda ja siis on
läbitud 24 km.
Peale sõitu on võimalik pesta jalgrattad ja kõht täis süüa.
Tulemused avaldatakse internetis www.ejl.ee

