RMK KÕRVEMAA RATTAMARATON
JUHEND
EJL 3. kategooria võistlus
LAUPÄEV, 22. SEPTEMBER 2012
Kõrvemaa

1. Korraldus
RMK Kõrvemaa Rattamaraton toimub laupäeval, 22. septembril
2012. a. ja on RMK Kõrvemaa Nelikürituse üks osavõistlus.
Rattamaratoni korraldab Spordiürituste Korraldamise Klubi.

2. Rada. Start. Finiš
Stardi-finišipaik asub Sportland Kõrvemaa Matka- ja
Suusakeskuses. Rada kulgeb suures osas Põhja-Kõrvemaa
Maastikukaitseala suusaradadel ja metsateedel. Rada on
tähistatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima liikluse
korraldajate märguandeid.

40 km ehk võistlusdistants: Ühisstart kell 12.00. Rajal on 2
teeninduspunkti.
18 km ehk tervisedistants: Ühisstart kell 12.45. Rajal on 1
teeninduspunkt.

18 km rada ei ole võistlus, paremusjärjestust välja ei selgitata,
võistlejad leiavad oma tulemuse protokollist tähestiku alusel.

Laste rattavõistlused toimuvad alates kl 11.30 Sportland
Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

RMK Kõrvemaa Rattamaraton finiš suletakse kell 16.00.

Jalgrataste klass on mõlemal distantsil vaba. Jalgratast distantsil
vahetada ei tohi. Rajal edasiliikumiseks kõrvalise abi
kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse.

Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja teeninduspunktides.
Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku. Soovitav on
osalejail need ise kaasa võtta.

Rattapesu korraldajad ei paku.

3. Osavõtjad
Osavõtt RMK Kõrvemaa Rattamaratonist toimub omal
vastutusel. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit,
selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Osaleda võivad
kõik 1997. a. (lühikesel rajal 1999. a.) ja varem sündinud
ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.

Erandkorras lubatakse 40 km rajale ka nooremaid osavõtjaid
treeneri või lapsevanema loal.
Erandkorras lubatakse 18 km rajale ka nooremaid osavõtjaid
koos lapsevanemaga ja/või vanema vastutusel.

40km
I stardigrupp 1-150

18km
5001-...

II stardigrupp 151-300
III stardigrupp 301-...

Stardigruppidesse paigutatakse osavõtjad individuaalselt –
eliitsportlased saavad asetuse I stardigrupis, tavaharrastajad II ja
III stardigrupis. Stardigruppidesse paigutamisel arvestatakse
tulemusi 2011. a., selle puudumisel 2010. a. toimunud
Kõrvemaa Rattamaratonidel.
Startima peab oma stardikoridorist, valest koridorist startinud
diskvalifitseeritakse.

4. Vanusegrupid
P/T (sünd 1992 ja hiljem), M/N (1973-1991), M40/N40 (19681972), M45/N45 (1963-1967) M50/N50 (1958-1962),
M55/N55 (1953-1957), M60/N60 (1948-1952), M65/N65
(1943-1947) M70/N70 (1942 ja varem sündinud).

Finišiprotokollis tuuakse välja võistleja koht oma vanuseklassis.
Autasustatakse iga vanuseklassi parimat (40km)

5. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil
www.jooks.ee kuni 21. septembrini kl 17.00.
Võistluspäeval toimub registreerimine alates kl 10.00 kuni
stardihetkedeni Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses
sekretariaadi telgis.

6. Osavõtumaksud:

Perepilet (2
täiskasvanut
40km

18km

ja üks või
rohkem
lapsi
kuni14a)

Kuni 31.
August

15 EUR

10 EUR

25 EUR

1.-18.
september

20 EUR

15 EUR

35 EUR

25 EUR
19.22.september

20 EUR

45 EUR

Lastesõidud on TASUTA ja registreerimine toimub kohapeal.

Osavõtumaksud palun tasuda MTÜ Spordiürituste
Korraldamise Klubi arveldusarvele SEB 10220065252016 või
Swedbank 221034126658. Viitenumber 09205. Selgitusse
märkida: Rattamaraton ja ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja
distants (näiteks: Rattamaraton, Mari Lill, 1980, 40 km)

Sportlandi ja Cityspordi kliendikaardi omanikele ning
BIGBANK klientidele on osavõtt 20% soodsam (va 19.22.09.2012).

20% soodustusega hinnad:
Perepilet (2
täiskasvanut
40km

18km

ja üks või
rohkem
lapsi kuni14a)

Kuni 31.
August

12 EUR

8 EUR

20 EUR

1.-18.
september

16 EUR

12 EUR

28 EUR

25 EUR
19.22.september

20 EUR

45 EUR

Rattamaratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel
põhjustel või osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval 22.
septembril kell 9.00 – 12.45 stardipaigas Sportland Kõrvemaa
Matka- ja Suusakeskuses.

Ümberregistreerimine toimub kuni kella 17.00-ni 21. septembril
2012. a. Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu.
Ümberregistreerimise soovist teatada võistluste sekretariaati tel.
6548 462, e-mail: jooks@jooks.ee. Kõigil
ümberregistreerimistel on tasu 10 EUR pluss osavõtumaksude
vahe. Nimevahetus maksab 10 EUR.

Eelregistreerumisel on võimalik sõlmida võistluste ajaks ERGO
õnnetusjuhtumikindlustus! Info leiad SIIT
Kindlustus maksab 1 EUR. Registreerimisel tuleb teha vastav
märge ja makse lisatakse osavõtumaksu juurde.
Õnnetusjuhtumikindlustuse saamiseks tuleb võistlusele
registreeruda ja tasuda osavõtumaks hiljemalt nädal enne
üritust.

7. Ajavõtt ja tulemuste arvestamine
Ajavõtmine toimub nii 40 kui 18 km distantsil elektroonilise
ajavõtukiibiga. Kiip peab rattale olema kinnitatud vastavalt
juhendile stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone
ületamiseni. Finišikoridorist väljumisel tuleb tagastada kiip
korraldajatele. Kaotatud kiibist tuleb teatada koheselt
sekretariaati. Osavõtja vastutab kiibi eest materiaalselt alates
selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega kuni selle
äraandmiseni. Kiibi tagastamata jätmisel peab osavõtja tasuma
trahvi 30 EUR vastavalt MTÜ Spordiürituste Korraldamise
Klubi poolt esitatud arve alusel.
Tulemused avaldatakse võistluste kodulehel www.jooks.ee.

8. Autasustamine
40 km distantsi autasustamine toimub kell 14.00 finišipaigas.
18 km distantsil autasustamist ei toimu, sest 18 km ei ole
võistlus.
40 km autasustatakse 3 paremat meest ja 3 paremat naist ja
vanuseklasside võitjaid. Välja on pandud ka eriauhinnad ja
loosiauhinnad (nii 40 kui 18 km distantsi puhul).

9. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta
esimese 50 lõpetaja osas tuleb esitada 1 tunni jooksul pärast 50.
võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 30 minuti jooksul

pärast finiši sulgemist. Protesti tasu on 20 EUR, mis
tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii,
kuhu kuuluvad: sügisjooksu direktor, peakohtunik, rajameister,
arst. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee
poolt jooksvalt.

10. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, rinnanumber, infoleht, ajavõtt,
tulemus lõpuprotokollis, teenindus TP-des, autasustamine,
elektrooniline diplom nime aja ja kohaga (40 km), vajadusel
esmaabi kogu raja ulatuses, katkestajate transport finišisse.
Kõigile lastesõidust osavõtjatel kindlustatakse diplom ja
meened.

Spordiürituste Korraldamise Klubi meeskond

