EESTI JALGRATTURITE LIIT
EESTI JALGRATTASPORDI MEISTRIVÕISTLUSED
TEATEKROSSIS
JUHEND
1. KORRALDUS
Korraldaja on MTÜ Kambja Rattaklubi, Paavo Soodla, tel 507 7130 koostöös Eesti Jalgratturite
Liiduga.
Võistlus toimub 9. septembril 2012. a Kambja metsapargis (Kambja vald, Kambja alevik 62034,
Tartumaa).
2. OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSDISTANTSID
EMV teatekrossi võistlusel saavad osaleda klubide võistkonnad. Võistlus toimub viiele võistlusklassile.
Igale sportlasele on lubatud osaleda ainult ühes võistlusklassis. Võistlused toimuvad alljärgnevatele
võistlusklassidele.
• “NOORED”: Võistkonda kuuluvad 4 sportlast järgmistest vanuseklassidest: M12 üks sportlane, M14
üks sportlane, M16 üks sportlane, M18 üks sportlane, kusjuures nooremaga saab vanemat asendada.
Kuni NJ klassi tütarlapsega saab asendada üks klass nooremat poissi.
• “TÜTARLAPSED”: Võistkonda kuuluvad 2 tütarlast N12 kuni N18 vanuseklassidest, kusjuures
nooremaga saab vanemat asendada.
• “NAISTE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuuluvad 2 naissportlast sõltumata vanuseklassist.
• “MEESTE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuulub 4 meessportlast sõltumata vanuseklassist.
• “SEENIORIDE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuulub 4 seeniori või sportklassi litsentsi omavat
sportlast.
(Vastavalt EJL 2012. aasta Võistlusreglemendile punkt 12)
„NOORED” Iga võistkonna liige läbib 1 x 1 ringi
„TÜTARLAPSED“ Iga võistkonna liige läbib 1 x 1 ringi
„NAISED ABSOLUUTKLASS” Iga võistkonna liige läbib 2 x 1 ringi
„MEHED ABSOLUUTKLASS” Iga võistkonna liige läbib 2 x 1 ringi
„SEENIORID ABSOLUUTKLASS” Iga võistkonna liige läbib 2 x 1 ringi
3. VÕISTLUSKESKUS JA VÕISTLUSRADA
Võistluskeskus asub Kambja põhikooli aulas.
Võistluskeskus on avatud kella 9.00 kuni 17.00.

Start ja finiš on Kambja alevikus Männi tn.
Võistlusrada kulgeb Kambja metsapargis ``Köstrimägedel ´´, ringi pikkus - 3,8 km,
Rada on avatud treeninguteks alates 23. augustist. Võistluspäeval on võistlusrada avatud kuni kella
11.45-ni. Võistluste ajal kell 11.45 kuni 15.30 on võistlusrajal sõitmine keelatud.
4. AJAKAVA
Mandaat ja numbrite väljastamine 9.00-10.00
Esindajate koosolek võistluskeskuses 11.00
NOORED start 12.00
NAISED/TÜTARLAPSED start 13.00
MEHED/SEENIORID ABSOLUUTKLASS start 14.00
Autasustamine 16.00
5. REGISTREERIMINE
Võistkondade eelregistreerimine toimub e-posti teel: ejl@ejl.ee . Eelregistreerimisel märkida ära
võistkonna koosseis ja võistlusklass kus soovitakse startida. Eelregistreerimine lõpeb 3 tööpäeva
enne võistluste algust, so. 4. september kell 15.00. Võistlejate litsentside kontroll toimub
sekretariaadis eelülesandmiste põhjal.
6. STARTIJATE LÕPLIK KINNITAMINE JA ESINDAJATE KOOSOLEK
Võistkondade lõplik kinnitamine, stardijärjekorra määraamine ja võistlejate numbrite väljastamine
toimub võistluskeskuses 09. septembril kella 9.00-10.00-ni. Võistkondade esindajate koosolek
toimub võistluskeskuses kell 11.00.
7. VÕISTLUSMÄÄRUSED
Võistlus toimub vastavalt UCI MTB määrustikule ja EJL võistlusreglemendile.
8. AUTASUSTAMINE
Esikohale tulnud võistkonna liikmele omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2012. aasta
MEISTRI nimetus ja autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkonna
liikmeid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga. Lisaks individuaalsele
autasustatakse ka klubisid vastavalt I, II või III koha diplomiga. Ametlikust autasustamistseremooniast
on kohustatud osa võtma kõik auhinnakohtadele tulnud sportlased.
9. MEDITSIINILINE ABI
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi/finiši paigas.
10. PROTESTID

Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Juhendis määratlemata küsimused
lahendab võistluse žürii koosseisus: peakohtunik, võistluse peakorraldaja, lõpukohtunik ja
peasekretär.
Peakohtunik: Raivo Rannamets (+372 503 8538) raivo.rannamets@gmail.com
Peakorraldaja: Paavo Soodla (+372 507 7130 ) kambjarattaklubi@gmail.com

