Gustaf Kopparberg Karksi-Nuia Rattaralli
EJL 3. kat.
JUHEND
1. Korraldus
Gustaf Kopparberg Karksi-Nuia Rattaralli korraldab Spordiklubi Ratta Agentuur grupisõiduna vastavalt UCI
võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile. Rattaralli toimub laupäeval 07. juulil 2012. a. Karksi-Nuias
Viljandimaal.
2. Osavõtjad
M/N 14
M/N16
N/M18
MU
NE/ME
Sport/ Seenior 1- 4
Harrastajad

3. Distantsid
Põhidistants 110 km (2 ringi), start kell 12:00 (M/N18, Sport, Seenior 1-3, MU; NE; ME, Harrastajad) – rattaklass on vaba.
Lühike distants 55 km, start kell 12:15 (M/N14, N/M16, Seenior 4, Harrastajad) - rattaklass on vaba.
4. Stardigrupid
Põhidistants 110km

Lühike distants 55km

1. grupp 1-100
2. grupp 101- .........

1. grupp 300-400
2. grupp 401-.........

Põhidistantsi stardigruppide jaotus:
1. stardigruppi paigutatakse EJL litsentsi omavad ME, MU NE, M/N18 ja Seenior 1-3 ratturid.
2. stardigruppi paigutatakse ülejäänud ratturid..
Matkasõidu stardigruppide jaotus:
1. stardigruppi paigutatakse EJL litsentsi omavad M/N14, M/N16 ja Seenior 4 klassi ratturid.
2. stardigruppi paigutatakse ülejäänud sõitjad.
Iga osavõtja stardib oma võistlusnumbrile vastavast stardikoridorist. Valest koridorist startinud
võistleja diskvalifitseeritakse. Eelregistreerunute stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt 5. juulil 2012.a.
5. Võistluskeskus
Võistluskeskus on Karksi-Nuia vallavalitsuse hoones (aadressiga: Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia ) avatud 07. juulil kell 9:00 15:30.
Litsentsi omavad võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid kätte ajavahemikus kell 09:30 - 11:00. Võistkondade
esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määrustele § 1.2.087 kohtunikekogu liikmete osavõtul 07. juulil kell 11:30
võistluskeskuses.

6. Majandamine
Võistlejate ja esindajate kulud katab lähetav organisatsioon.
Stardimaksud: Kuni 04. Juuli kell 00:00
M/N14, M/N16 ja M/N18, Seenior 4
Sport, Seenior 1-3, MU; NE; ME, Harrastajad

7€
10 €

05-06. juuli ja võistluspäeval mandaadis:
M/N14, M/N16 ja M/N18, Seenior 4
Sport, Seenior 1-3, MU; NE; ME, Harrastajad

12€
17€

Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, haaknõelu, ajavõttu ja tulemust protokollis (ainult korrektselt
paigaldatud võistlusnumbri olemasolul stardist finišini), vajadusel arstiabi ja auhindu kiirematele.
Osavõtumaksu ei tagastata!
7. Orienteeruv ajakava
11:30
11:45

Esindajate koosolek
Võistluste avamine

12:00
12:15
13:30 -13:40

Start 110 km
Start 55 km
Lühikese distantsi parimate orienteeruv finiš

14:40 -14:50

Põhidistantsi parimate orienteeruv finiš

15:00

Autasustamine finišipaigas (halva ilma korral Karksi-Nuia Vallavalitsuse siseruumides).

8. Registreerimine
- Eelregistreerimine toimub kuni 06. juulini kella 00.00-ni SK Ratta Agentuur kodulehe kaudu
www.rattaagentuur.eu/registreerimine
- Võistleja loetakse registreerunuks peale stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.
- Lõplik registreerimine ja osavõtjate kinnitamine toimub 07. juulil kell 09:30– 11:00 võistluskeskuses.
- Osavõtumaksude tasumine:
•

Ülekandega korraldaja arveldusarvele

•

ülekandega arve alusel (arvega tasumise soovist informeerida korraldajat)

•

sularahas võistluspäeva hommikul mandaadis registreerimisel.

9. Autasustamine, auhinnad
Rahaliste auhindadega autasustatakse 110 km distantsil üldarvestuse kuut parimat jalgratturit ning naiste üldarvestuse
kolme parimat jalgratturit. Eriauhinnad 55 km distantsi kolmele esimesele jalgratturile.
10.

Tehniline abi

Kõik põhisõidu võistlejaid võivad kasutada saateautot. Sooviavaldus tehniliseabi sõiduki rajale lubamiseks tuleb esitada
registreerimise käigus. Saateautode järjekord loositakse esindajate koosolekul.
11.

Toitlustamine

Põhidistantsil on võistlejaid lubatud toitlustada saateautodest ja raja äärest vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL
võistlusreglemendile. Võistlejate jootmine rajal toimub ainult paremal pool tee äärest.
12.

Meditsiiniline abi

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas. Võistluse ajal on võimalik kiirabibrigaadi väljasõit
võistlusrajale.

13.

Muu informatsioon

-

Kiivri kandmine on kohustuslik.

-

Võistlusest osavõtt toimub omal vastutusel.

-

Registreerimisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga.

-

Noorsportlastel, kelle jaoks võistlusdistants on pikem kui EJL-i võistlusreglemendis sätestatust, on lubatud osaleda
omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab noorsportlane, et omab piisavat treenitust võistlusmaa läbimiseks ning on
saanud osalemiseks nõusoleku lapsevanemalt ja/ või treenerilt.

-

Võistlustrass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja
liikluskorraldajate märguannetest.

-

Kõikides startides on osalejatel keelatud kasutada igat tüüpi temposõidu juhtraudu.
Tulemused avaldatakse aadressil: www.rattaagentuur.eu ja www.ejl.ee

14.

Info

Võistluse peakohtunik

Rein Solnask

Peasekretär

...........................

Võistluse peakorraldaja

Jaanus Sarv

tel. +372 555 66 995

Kristian Randver tel. +372 51 06 630

www.rattaagentuur.eu
www.ejl.ee

