Swedbank Rattamaraton 2012
3.kategooria
Võistlusjuhend
1.Eesmärk
Elavdada perekondlikku spordiharrastust ja propageerida rattasporti laste ja noorte
hulgas ning teadvustada Albu Vallavalitsuse poolt arendatavat Valgehobusemäe
puhkekeskust.
2.Korraldus
Maratoni korraldavad Albu Vallavalitsus ja A&T Spordiklubi vastavalt UCI
võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile.
Peakorraldaja: Peeter Dedov, tel. 515 1005, peeter@atspordiklubi.ee
Rattamaraton viiakse läbi Swedbank Perespordisarja osavõistlusena.
3.Aeg, koht, võistlusrada
Rattamaraton toimub 30. juunil 2012 ja kulgeb mööda Kõrvemaa ühendatud
terviserada erineva pinnasega teedel (metsarada, kruusatee).
Võistluskeskus ja start-finiš asuvad Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuses, Albu
vallas, Järvamaal.
Maratoni distants: 48 km (kaks ringi-24 km), start kell 12:00.
Poolmaratoni distants: 24 km, start kell 12.15
Peresõidu distants: 6 km (2 *3 km), start kell 11:15
4.Võistlusklassid
Maraton:
MJ (1994-1995)
Mehed Põhiklass (1989 ja vanemad)
SEN 2 (1963-1972)
SEN 3 (1953-1962)
NJ (1994-1995)
N Põhiklass (1993 ja varem)
Poolmaraton:
M 14 (1998-1999)
N 14 (1998-1999)
M 16 (1996-1997)
N 16 (1996-1997)
N 35+ ( 1977 ja varem sündinud)
SEN 4 (1952 ja varem sündinud)
5. Registreerimine, numbrite väljastamine ja stardigruppidesse paigutamine.
Osavõtjate eelregistreerimine toimub www.sportinfo.ee kuni 27.06.2012; AT Sport
kauplustes Tallinnas (Mustamäe tee 50) ja Tartus (Sõbra 56).
Eelregistreerimise lõpuks, 27. juuni kell 24:00 peavad olema laekunud ka kõik
arvega tasumised. Vastasel juhul ei garanteeri korraldaja kohta
stardinimekirjas.

Numbrite väljastamine ja võistlejate täiendav registreerimine võistluspäeval toimub
võistluskeskeses, stardi-finiši paigas alates kell 08.00 kuni kella 11.30.
Samas toimub ka ümberregistreerimine.
Lastevõistluse registreerimine toimub võistluskeskuses kohapeal tasuta.
Esimesest stardigrupist stardivad EJL litsentsi omavad jalgratturid, teistest ülejäänud
2011 Swedbanki Rattamaratoni tulemuste põhjal, kellel tulemus puudub,
registreerimise järjekorras.
6.Stardimaksud
Maraton
Maraton , 1994.a ja hiljem sündinutele
Poolmaraton
Poolmaraton pere arvestuses osalejatele
Peresõit
Peresõit maraton / poolmaraton
osalejatele
Lastesõidud
Ümber registreerimine

Eelregistreerides
15 €
10 €
10 €
8€
5€
Tasuta
Tasuta

Kohapeal
20 €
15 €
15 €
13 €
10 €
Tasuta
Tasuta
5€

Soodustused osavõtutasudes eelregistreerimisel kuni 27.06.2012:
Kõikides stardimaksudes kehtib Swedbank klientidele 20% allahindlus registreerides
aadressil www.sportinfo.ee ja tasudes registreerimise eest Swedbank pangalingi
kaudu.
Lapsevanematele, kes osalevad kas pikal või lühikesel distantsil on peresõidus
osalemine tasuta. Tasuta osalemiseks tuleb registreerimise juures märkida oma soov
vastavasse lahtrisse registreerimise juures (täpsem info www.sportinfo.ee
registreerimise keskkonnas).
7.Ohutus ja vastutus
Iga võistleja on kohustatud kandma kiivrit.
Iga maratonidest osavõtja tulles starti kinnitab, et vastutab ise oma ettevalmistuse eest
ning osaleb omal riisikol.
Lastevõistlusel osaleva lapse 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.
Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes ohutuse
ja turvalisuse tagamise vajadusest.
Osavõtjatele kindlustatakse: võistlusrada, stardinumber, jook TP-des, pakihoid
stardis, arstiabi, lõpetajatele diplom nime, aja ja kohaga, tulemus lõpuprotokollis.
8. Ajavõtt ja tulemused
Maratoni distantsidel toimub ajavõtt elektroonilise ajavõtukiibiga. Tulemuse
saamiseks peab kiip olema korrektselt kinnitatud rattaraami esihargile võimalikult
rattatelje lähedale või rattaraami alumisele torule võimalikult madalale.

Osavõtja peab stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma
juhtraual nähtavat stardinumbrit.
Peresõidul aega ei fikseeerita.
Perearvestus rattamaratoni 24 km distantsil.
Perearvestuses osalemiseks tuleb registreerida korraga vähemalt 1 täiskasvanu ja
vähemalt 1 laps. Korraldajad eeldavad, et pere koosneb suguluses olevatest
inimestest.
Nii täiskasvanuid kui lapsi võib olla ka rohkem.
Perearvestuses osalejad peavad registreerima võistlusele korraga ja ühise
perekonnanime all.
Täiskasvanu = sündinud 1993 ja varem; Laps = sündinud 1994-1999.
Pereklassis osalejatel arvestatakse ka individuaalset aega/tulemust.
Perede arvestus toimub järgmise valemi alusel. Parim pere on see, kes saab väikseima
koefitsiendi:

Maratoni esialgsed tulemused on kättesaadavad samal päeval peale võistluse lõppu
kohapeal ning hiljemalt järgneval päeval www.sportinfo.ee ja www.ejl.ee.
Lõplikud tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusele järgneva nädala reedel.
9. Autasustamine
Maratonidistantsil autasustatakse üldaarvestuse 3 paremat meest ja 3 paremat naist
ning teiste võistluklasside võitjaid.
Poolmaratoni distantsil autasustatakse kõikide võistlusklasside võitjaid.
Maratonidistantside autasustamine toimub kell 15.00.
Laste autasustamine toimub kohe peale lastevõistlust.
Perearvestuses poolmaratonis autasustatakse 3 paremat pere.
Peresõidus autasutatakse kõiki osalejaid.
Lisaks loositakse kõikide distantside lõpetanute vahel välja hulgaliselt
toetajatepoolseid meeneid ja auhindu.
10. Meditsiiniline abi
Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest kas järgmisesse TP-sse,
rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või võistluste peakorraldajale
mob. 5151005.
Meditsiinilise abi töötajad asuvad võistluskeskuses (Valgehobusemäe suus- ja
puhkekeskuses).
11.Protestid
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste kohta esimese 50 lõpetaja osas
esitada 1 tunni jooksul pärast 50. võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30
minuti jooksul pärast finiši sulgemist.
Protesti tasu on 30 EUR, tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste peakohtunik koos
korralduskomiteega.
Esialgselt aadressil www.sportinfo.ee avaldatud tulemuste kohta kohta saab esitada
proteste kuni võistlusele järgneva nädala kolmapäevani korraldaja e-maili aadressile.
12.Täiendav info
Kogu võistlust ja/või juhendit puudutav informatsioon (nt ilmastikust tingituna)
avaldatakse www.sportinfo.ee ja www.perespordisari.ee.
Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta,
lühendada või sõit ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt neljapäeval, 27.
juunil ja antakse teada www.sportinfo.ee kaudu. Võistluste peakohtunikul koos
korralduskomoteega on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha
muudatusi kuni 3 tundi enne starti.
Osavõtja vastutab kiibi eest materiaalselt alates selle kättesaamisest koos
stardimaterjalidega kuni äraandmiseni. Kiibi tagastamata jätmisel peab osavõtja
tasuma trahvi 30 EUR vastavalt võistluse korraldaja esitatud arvele.
Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel või võistleja loobumisel
võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata. Iga osaleja peab osalema oma nime
all ning startima oma stardigrupist. Juhendis käsitlemata juhud lahendab peakohtunik
koos korralduskomiteega.
Sarja juhend

