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URUMARJA 25. VELOTUUR
8-10. 07. 2013
EJL 3. kat

JUHEND
1

EESMÄRK

Propageerida ja arendada jalgrattasporti.
Noorjalgratturite spordimeisterlikkuse tõstmine.
2

KORRALDAJA

Pärnu Spordiseltsi "Kalev" Spordikooli jalgratturite osakond
Aadress: Ringi 14a, 80014 Pärnu
Telefon: 445 9690
3 OSAVÕTJAD
3.1 Võistlused toimuvad vastavuses EJL võistlusreglemendile. Võistlus on individuaalvõistkondlik, millest võivad osa võtta:
•
•
•

M14 (sündinud 1999-2000)
N16 (sündinud 1997-1998)
Treeneri taotluse alusel ja võistluste direktori nõusolekul saavad startida ka nooremad
poisid ja tüdrukud, kelle sportlik tase ei tekita ohtu kaasvõistlejatele.

3.2 Osalejatelt on nõutav ujumisoskus. Treener vastutab oma võistkonna ujumisoskuse eest.
Päästevesti kasutamne on kohustuslik neile võistlejatele, kes hästi ujuda ei oska.
3.3 Võistlustel peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust. Võistkonna suurus on 3
kuni 5 sportlast. Väiksema arvu korral osalevad sportlased võistlusel individuaalselt.
3.4 Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik kõikidel rattasõidu etappidel ja osavõistlustel.
4

VÕISTLUSE AEG JA KOHT.

4.1 Võistlused toimuvad 8 -10. juuli 2013. a. Sindi linnas ja Pärnumaal.
4.2. Võistluste kava:
 Proloog
 I etapp
 II etapp
 III etapp

8. juuli 2013 kell 18.00: 4 km eraldistardist, Sindi linn.
9. juuli 2013 kell 11.00: Triatlon (50 m ujumine + 10 km eraldistardist
rattasõit + 1km jooks. ) Jõulumäel.
9. juuli 2013 kell 18.00: Grupisõit Jõulumäe rolleriringil.
Võistlusedistants 21 km (6 ringi), 1 vahefiniš 3. ringi lõpus.
10. juuli 2013 kell 10.00: Grupisõit Sindi – Paikuse – Sindi – Oore Tori – Urumarja – Sindi. Võistluse distants 36 km, 1 vahefiniš 14-l km.

5 REGISTREERIMINE
5.1 Eelregistreerimine : EJL lehel oleva ülesandmise vormil 5. juuliks 2013 kell 24.00, e-post:
kaidojuur@gmail.com
5.2 Mandaat : Litsentside kontroll ja numbrite väljastamine 8. juulil 2013 kell 14.00-16.00
Sindi Gümnaasiumis, Kooli 9 Sindi 86703 Pärnu maakond

6 VÕISTLUSKESKUS
6.1 URUMARJA 25. VELOTUURI võistluskeskus asub Sindi Gümnaasiumis, Kooli 9 Sindi.
Võistluskeskus on avatud 8. juulil 2013 alates kell 14
6.2 Treenerite/esindajate koosolek võistluse korraldaja ja kohtunikekogu osalusel toimub
8. juulil 2013 algusega kell 17 võistluskeskuses.
7 AJALISED PREEMIAD JA AJALIMIIDID
7.1 Preemiasekundeid antakse II ja III etapil järgmiselt: I koht 10 sekundit, II koht 6 sekundit,
III koht 4 sekundit. Ajalisi preemiaid arvestatakse ainult individuaalses üld-paremusjärjestuses.
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse proloogi ja kõigi etappide aegade summeerimisel
koos preemia-ja/või trahvisekunditega. Lõpuaegade võrdsuse korral võetakse arvesse proloogis
ajamõõtja poolt fikseeritud sajandiksekundid, mis lisatakse koguajale. Kui seis on endiselt
võrdne, liidetakse igal etapil saadud kohad ja viimasena võrreldakse kummagi võistleja kohti
viimasel etapil. (UCI määrus art. 2.6.015)
7.2 Üldparemusjärjestuse liider kannab tuuril KOLLAST särki.
7.3 Ajalimiite ei kehtestata. Kõik võistlejad, olenemata nende finišeerimise ajast, saavad
startida järgmisel etapil.

8 VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS
8.1 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.016 selgitatakse võistkondlik paremusjärjestus etapil iga
võistkonna kolme parema võistleja aegade summeerimisel. Individuaalseid preemiasekundeid
võistkondlikus arvestuses ei arvestata. Aegade võrdsuse korral selgitatakse paremusjärjestus
kolme parema võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul, kui ka need arvud on võrdsed, saab
võistkondlikult parema koha etapil kõrgeima individuaalse koha saanud võistlejaga võistkond.
8.2 Võistkondlik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil iga võistkonna kolme
parima võistleja aegade summeerimise teel. Võrdsuse korral rakendatakse järjekorras järgmisi
kriteeriume, kuni parim võistkond on selgunud:
a) Esimesi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi;
b) Teisi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi jne.
Juhul kui võrdsus ikka veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima võistleja koha alusel
individuaalses üldparemusjärjestuses.

9. PARIM NOORVÕISTLEJA
Parim noorvõistleja on tuuri lõpetanud noorim osaleja.

10. AKTIIVSEIM SÕITJA
10.1 Aktiivseima sõitja punktiarvestust peetakse vahefinišites ja kõigil kolmel (3) etapil
teenitud punktide liitmise teel.
Punkte antakse igas vahefinišis kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkti.
Triatlonis antakse punkte iga ala kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkti.
Grupisõitudes antakse punkte lõpufinišis neljale (4) esimesele võistlejale vastavalt 5, 3, 2 ja 1
punkti.
10.2 Vastavalt UCI määruse art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral aktiivseima
sõitja selgitamisel järgmiseid kriteeriume:
a) Etapivõitude arvu
b) Vahefiniši võitude arvu
c) Kohta üldparemusjärjestuses
11. TEHNILINE ABI
11.1 Saateautod saavad oma koha võistkonna parima sportlase või individuaalvõistleja koha
järgi üldparemusjärjestuses.
11.2 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat
saateautojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav
võistkonna esindaja. Litsentsi olemasolu kontrollitakse saateautode järjekorra määramisel.
11.3 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega
ühilduva raadiosaatjaga. Klubidel on võimalik rentida raadiojaamasid hinnaga 9 eurot päev
12. RAADIOSAATJAD
12.1 Võistluste informatsiooni edastatakse raadiosaatjatel sagedusel XXX, mille annab
võistluste korraldaja teada esindajate koosolekul.
12.2 Klubid, kellel ei ole raadiojaama, saavad selle tellida hiljemalt 3. juuliks korraldaja käest.
Käsiraadiojaama ühe päeva rendihind on 9 eurot.
13. PIIRANGUD
13.1 Ülekannete piirangud 1997 - 98.a. sünd. tüdrukutele on 7,01m ja kõigile ülejäänutele
6,10m.
13.2 Võistlejatel on proloogi ajal keelatud kasutada eraldisstardi spetsiaalvarustust.
13.3 Võistlejatel, kes pole andnud allkirja ohutusalase instruktaaži läbimise kohta, pole lubatud
startida. Instruktaaži läbiviimise kohustus on võistkondade treeneritel ja esindajatel.

14. AUTASUSTAMINE
14.1 Velotuuri võitjate autasustamine toimub 10. juulil 2013 kell 13. Auhinnafond on 320
eurot.
14.2 Iga etapi võitjat autasustatakse karika ja auhinnaga.
14.3 Üldkokkuvõttes autasustatakse
• kuut (6) parimat individuaalvõistlejat karika ja auhinnaga
• aktiivseimat võistlejat
• parimat tüdrukut karika ja auhinnaga

•
•
•

parimat M-12, N-12 ja N-14 karikaga
noorimat osalejat karika ja auhinnaga
parimat võistkonda autasustatakse Ants Jereti nimelise rändkarikaga.

15 KARISTUSED
Karistusi kohaldatakse EJL võistlusmääruste alusel kohtunike kogu otsusel.
16 MAJANDAMINE
16.1 Osavõtumaks osavõtja kohta on 9.- eurot. Kõik võistleja kulud katab lähetav klubi või
sportlane ise.
16.2 Majutus- ja toitlustusvõimalus Sindi Gümnaasiumis.
• Majutus klassiruumi põrandal, oma mattidega 3.-eurot 1 öö.
• Toitlustamine kooli sööklas 6 toidukorda kokku 11.- eurot.
17 MUUD
17.1 II etapi läbiviimisel Jõulumäe rolleriringil jagatakse võistlejad üldparemusjärjestuse protokolli
alusel kahte stardigruppi. Esimeses stardigrupis stardivad võistlejad, kelle kohad on 1- (võistlejate
arv/2). Teises stardigrupis stardivad kõik ülejäänud võistlejad.
Vahefiniš toimub kolmanda ringi lõpus ainult esimese stardigrupi võistlejatele.
17.2 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, lähtudes EJL 2013.
aasta võistlusreglemendist.
18 TÄIENDAV INFO
Võistluste direktor Kaido Juurik
e-post kaidojuur@gmail.com
tel +372 5646 1431
Võistluste peakohtunik Raimo Ronimõis
e-post raimo.ronimois@gmail.com
tel +372 504 5168
Võistluste peasekretär Anneli Sitska
e-post annelisitska@gmail.com
tel +372 502 1854

