34. TARTU NOORTETUUR
11. Janek Ermeli mälestusvõistlused
Korraldus
Tartu Noortetuuri korraldab mittetulundusühing Tartu Spordiklubi Velo vastavalt EJL
määrustele.
Võistlus on Eesti Jalgratturite Liidu kalendris 2. kategooria võistlusena ja toimub 1. – 4.
juulil 2008. aastal ning koosneb proloogist ja neljast etapist (nendest üks eraldistardiga)
kogupikkusega ca 202 km.
Võistluste kava:
1. juuli
kell 13.30
kell 14.00
kell 18.00
2. juuli

kell 12.00

3. juuli

kell 12.00

4. juuli

kell 12.00

võistluste avamine
proloog 1,4 km Tartu Laululava piirkonnas
I etapp – grupisõit 46 km - 1 mäefiniš, 1 vahefiniš
Vasula ringil.
II etapp – grupisõit 65 km - 3 mäefinišit, 2 vahefinišit
Tartu – Luua – Palamuse - Jõgeva
III etapp – eraldistardiga sõit 10 km
Jõgeva – Põltsamaa teel
IV etapp – grupisõit 80 km - 2 mäefinišit, 2 vahefinišit
Põltsamaa – Suure-Jaani - Viljandi

Osavõtjad
34. Tartu Noortetuur on individuaalne ja võistkondlik. Osaleda saavad 1992 - 1993.a
sündinud (M/N-16 vanuseklassi) poisid ja tüdrukud. Treeneri kirjalikul taotlusel lubatakse
erandkorras võistlustele ka M/N-14 vanuseklassi võistlejad. Maksimaalne sõitjate arv
võistkonnas on 5 UCI määruste § 2.2.002 alusel.
Ülekande piiranguid rakendatakse vastavalt Eesti Jalgratturite Liidu kehtestatud nõuetele,
võistleja tohib kasutada ainult oma vanuseklassi ülekandeid.
Osavõtumaks on 150 EEK iga võistleja kohta. Majutus ja toitlustamine toimub osaleva
organisatsiooni kulul.
Eelregistreerimine lõpeb kolm tööpäeva enne võistluste algust 27. juunil kell 15.00
elektrooniliselt EJL kodulehe või e-posti ejl@ejl.ee kaudu.
Majutuse broneerimine aadressil Laulupeo pst 19, Tartu; telefon 742 1364;
Võistluse info: Jaan Veeranna - tel 501 2539.
Võistluskeskus
Võistluskeskus on avatud 1. juulil kell 10.30-13.00 Laulupeo pst.19 Tartus.
Litsentsi omavad võistkondade esindajad saavad
võistluskeskuses ajavahemikus kell 10.30 - 12.00.

võistlejate

numbrid

kätte

Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste § 1.2.081,
kohtunike kogu liikmete osavõtul 1. juulil kell 13.00 Laulupeo pst.19.
Mäekuninga arvestuse paremusjärjestus
Igas mäefinišis antakse punkte järgnevalt:
1. koht 3 punkti
2. koht 2 punkti
3. koht 1 punkt
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Lõplik paremusjärjestus mäekuninga arvestuses selgitatakse mäefinišites saavutatud
punktide summeerimise teel. Selle paremusjärjestuse liider kannab ROHELIST särki.
Vastavalt UCI määruste § 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral mäekuninga
arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub
parim:
1. Esikohtade arv mäefinišites
2. Parem koht lõplikus individuaalses üldparemusjärjestuses aja järgi..
Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud võistlustrassi
määrustejärgse ajalimiidi sees.

Aktiivseim sõitja
Punktiarvestust peetakse vahefinišites ja 3-l etapil teenitud punktide summeerimise teel.
Punkte antakse igas vahefinišis kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkt.
Iga etapi finišis, välja arvatud proloog ja eraldistart, antakse esimesele kümnele
võistlejale vastavalt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkt.
Punktiarvestuse liider kannab PUNAST särki.
Vastavalt UCI määruste § 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral aktiivseima
sõitja arvestuses lõpliku paremusjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni
selgub parim:
1. Etapivõitude arv
2. Vahefiniši võitude arv
3. Lõplik üldparemusjärjestus aja järgi
Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud võistlustrassi
määrustejärgse ajalimiidi sees.

Võistkondlik paremusjärjestus
Vastavalt UCI määruste § 2.6.016 arvutatakse iga etapi võistkondlik paremusjärjestus iga
võistkonna kolme parima võistleja aja summeerimise teel. Võrdsuse korral eristatakse
võistkonnad etapil vastava kolme parima võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul kui
võrdsus veel kehtib, eristatakse võistkonnad etapil parima koha saanud võistlejate alusel.
Võistkondlik lõplik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil iga võistkonna
kolme parima võistleja aegade summeerimise teel. Võrdsuse korral rakendatakse
järjekorras järgmisi kriteeriume kuni parim võistkond on selgunud:
1. Esimesi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi
2. Teisi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi jne.
Juhul kui võrdus veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima võistleja koha alusel
individuaalses üldparemusjärjestuses.
Iga võistkond, kellel on osalema jäänud alla kolme võistleja, eemaldatakse
võistkondlikust paremusjärjestusest.
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Individuaalne paremusjärjestus
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse võistleja etappide aegade summeerimise teel.
Preemiasekundid ei kehti võistkondlikus arvestuses.
Üldparemusjärjestuse liider kannab tuuril KOLLAST särki.
Ajalised preemiad
Ajalisi preemiaid (kehtivad ainult individuaalsele üldparemusjärjestusele) antakse
etappidel järgmiselt:
1. Igas vahefinišis antakse 3, 2 ja 1 sekund vastavalt 3-le esimesele võistlejale.
2. Iga etapi finišis, välja arvatud proloog ja eraldistart, antakse 10, 6 ja 4 sekundit
vastavalt 3-le esimesele võistlejale.
Ajalimiidid
Ühisstardist sõidetavatel etappidel on ajalimiit 20% võitja ajast, eraldistardist etapil 25%.
Kohtunike kogul on õigus ajalimiiti muuta sõltuvalt ilmastikuoludest ja pärast
korraldajatega konsulteerimist.
Eraldistardiga sõit
Kolmandal (3.) etapil, mis sõidetakse eraldistardist, stardivad võistlejad 1-minutilise
intervalliga vastupidises järjekorras 2. etapi järgse üldparemusjärjestuse alusel.
Kohtunike kogu võib muuta stardijärjekorda, et ära hoida ühe ja sama võistkonna kahe
võistleja järjestikku startimist.
Proloogiks, mis sõidetakse eraldistardist, paneb võistkondade stardijärjekorra paika arvuti
kohtunike kogu juuresolekul. Oma võistlejate startimise järjekorra otsustab iga
võistkonna esindaja ja annab sellest komissaridele teada võistlejate numbrite
kättesaamisel.
Autasustamine
Iga etapi võitjat ja lõppkokkuvõttes kümmet paremat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.
Lisaks autasustatakse tuuri aktiivseimat sõitjat ja võitjat võistkonda.

Karistused
Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.
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