X ALUTAGUSE RATTAMARATON
EJL 3. kategooria
Arco Vara rattareitingu 2. kategooria

1. TOIMUMISE KOHT JA AEG
X Alutaguse Rattamaraton toimub 4. augustil 2013. aastal Pannjärve Tervisespordikeskuses
vastavalt EJL võistlusreglemendile ja UCI maastikurattasõidu võistlusmäärustele.
2. DISTANTSID
Alutaguse Rattamaratoni raames toimuvad maraton, poolmaraton ja lastesõidud.
Maratoni trass on pikkusega 42km, poolmaraton 21km
Lastesõidud: tillusõit pikkusega 300m, miniralli 2km ja 3km
3. STARDIAJAD JA VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus Pannjärve Tervisespordikeskuses on avatud 4. augustil kella 9.00-st kuni 16.00.
Maratoni 42km start kell 12.00
Poolmaratoni start kell 12.05
Lastesõitude algus kell 12.30
4. REGISTREERIMINE
Eelregistreerimine X Alutaguse Rattamaratoniks algab 1. juulil 2013. aastal.
Eelregistreerimine toimub (va registreerimine kohapeal) kuni neljapäevani, 1. augustil 2013 kella
24.00, e-mail’ile: marisnurm6@gmail.com (märkida nimi, sünniaeg, klubi, distants).
Stardimaks tasuda MTÜ Jõhvi Jalgrattaklubi a/a 221023675974 või sularahas numbrite
väljastamisel kohapeal võistluspäeval kuni kella 11.30-ni.
Registreerimine võistluspaigas ning numbrite väljastamine toimub 9.00 kuni 11.30.
Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, ajavõttu stardist finišini, auhindu parimatele,
toitlustust teeninduspunktides ja finišis, rattapesu, vajadusel arstiabi.
Ümberregistreerimine toimub võistluspäeval kohapeal kuni 11.30-ni.
Registreerimise I voor algab 1. juulist ja lõpeb 27. juulil 2013
Registreerimise II voor algab 28. juulist ja lõpeb 1. augustil 2013
Registreerimine stardipaigas lõpeb kl 11.30 (30min enne põhistardi algust).

5. STARDIMAKSUD
Maraton I voor 15 EUR, II voor 20 EUR, kohapeal 25 EUR.
Maraton, 1994.a. ja hiljem sündinutele I voor 12 EUR, II voor 15 EUR, kohapeal 20 EUR.
Poolmaraton I voor 7 EUR, II voor 10 EUR, kohapeal 15 EUR.
Ümberregistreerimine kohapeal 5 EUR.
Lastesõidud tasuta.

6. VÕISTLEJATE NUMBRID JA PAIGUTAMINE STARDIGRUPPIDESSE
Stardigruppidesse paigutamine eelnevaid tulemusi arvesse võttes lõpeb registreerimise II
vooruga. Hiljem registreerunud paigutatakse viimasesse stardigruppi.
Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis www.jrk.ee hiljemalt 3. augustil kella 12.00-ks.
7. OLULISED REEGLID
Jalgrataste klass on vaba.
Eraldistardi lenkstangi kasutamine keelatud.
Startida tohib ainult oma nime all.
Startida tohib ainult oma stardigrupist (va kohtuniku loal).
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult ja reeglitepäraselt.
Kiivri kandmine on kohustuslik.
Distantsil jalgratast vahetada pole lubatud.
8. VASTUTUS
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest isiklikult ja osaleb X Alutaguse Rattamaratonil
omal riisikol.
Iga võistleja vastutab võistlusrajal oma ohutuse eest, aga ka kaasvõistlejate turvalise trassi
läbimise eest, põhjustamata neile võimalikke ohuolukordi.
Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal vanemate või hooldaja loal.
9. TULEMUSTE ARVESTAMINE JA AVALDAMINE
Tulemuse kirja saamiseks tuleb distants läbida nõuetekohaselt, alustades õigest stardikoridorist
ja sõita reeglitepäraselt finišijooneni ning kanda juhtrauale nähtavalt kinnitatud numbrit.
Esialgsed tulemused avaldatakse internetis www.jrk.ee, ametlikud tulemused ka EJL kodulehel
www.ejl.ee.
Märkusi võimalike vigade parandamiseks finišiprotokollis võetakse vastu kuni 5. augustini
kella 12.00-ni.
10. VANUSEKLASSID
Maratoni 42 km distantsil osalevad:
M18 (1995-1998)
U23 (1991-1994)
Mehed põhiklass (1974-1990)
M40 (1964-1973)
M50 (1963 ja varem sündinud)
N23 (1991-1996)
Naised põhiklass (1990 ja varem sündinud).

Poolmaratoni 21km distantsil osalevad:
M14 (1999-2002)
M16 (1997-1998)
Mehed põhiklass (1954- 1996)
M60 (1953 ja varem sündinud)
N14 -16 (1997-2002)
N35+ (1978 ja varem sündinud)
N põhiklass (1979-1996)
Lastesõitude vanuseklassid ja distantsid:
T/P 6 (2007 ja hiljem sündinud) 300m
T/P8 (2005-2006) 1km
T/P10 (2003-2004) 2km
T/P12 (2002-2001) 3km
11. AUTASUSTAMINE
X Alutaguse Rattamaratonil autasustatakse järgnevate vanuseklasside paremaid alljärgnevalt:
Maratoni üldjärjestus 1.-6. koht, maratoni naiste üldjärjestus 1.-3. koht, maratoni N23, U23, M40,
M50 1.-3. koht
Poolmaratoni N14 -16, M14, M16, N35+ ja M60 1.-3. koht.
Lastesõitude T/P6, T/P8, T/P10, T12 ja P12 1. - 3. koht.
12. PROTESTID
Protestid võistlustulemuste ja võistlusmääruste jms kohta tuleb esitada peakohtunikule
alljärgneva aja jooksul: esimese saja (100.) osaleja suhtes ühe tunni jooksul peale 100. lõpetaja
finišeerimist. Kõigi teiste Alutaguse Rattamaratonil osalejate protestid peale viimase lõpetamist
ühe tunni jooksul.
Protesti esitamise tasu 30 eurot ja tagastatakse protesti rahuldamise korral.
Kõik võistlustega seotud protestid lahendab peakohtunik.
13. KORRALDAJAD
Alutaguse Rattamaratoni korraldab Jõhvi Jalgrattaklubi MTÜ koostöös Illuka valla, Jõhvi valla,
Jõhvi Spordikooli jt toetajatega.
Peakorraldaja ¨C Taavi Selder 5276864 taavi.selder@gmail.com, Peep Kivil 5290591
kivil.peep@mail.ee
Peakohtunik ¨C Rein Solnask 56471675 rein.solnask@gmail.com
Peasekretär - Maris Nurm 53473845 marisnurm6@gmail.com
Rajameister ¨C Taavi Selder 5276864
14. KOHALEJÕUDMISE INFO
TARTU poolt tulijad: Mööda Tartu-Jõhvi maanteed sõites keerata 6 km peale Iisakut paremale
Jõuga järvede peale (silt Raudi 13 km). Järgmisest ristist keerata Jõhvi-Vasknarva teele jõudes
vasakule (Jõhvi poole). Umbes 9 km pärast tuleb Ahtme Pannjärve ringristmik, kust tuleb keerata
paremale, edasi juhatavad maratoni viidad.

TALLINNA poolt tulijad: Mööda Tallinna-Narva mnt. sõita otse Jõhvi linna sisse, üle viadukti ja
siis ringteelt teine mahasõit (kontserdimaja suunas). Mööda Jõhvi-Vasknarva teed esimesest
ringteest otse üle ja teisest ringteest kolmas mahasõit, edasi juhatavad maratoni viidad.
(Navigaatori kasutajal sisestada Rausvere - juhatab viimase ringteeni).

15. KASULIKUD LINGID
www.sekundomer.ee
www.pohjarannik.ee
www.sportiv.ee
www.jrk.ee
www.soogitakso.ee
www.velopood.ee
www.johvisport.ee
www.alutaguse.com

