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Tartu linna lahtised meistrivõistlused jalgrattaspordis
Erik Randami 100. sünniaastapäeva tähistamiseks
16-17. augustil 2013. a.
Meeskonnasõit - EJL 1. kategooria
Grupisõit – EJL 2. kategooria
1. Korraldus
1.1.
Tartu linna 2013. a. jalgrattaspordi lahtiste maanteesõidu meistrivõistluste
korraldajaks on Tartu SK Velo. Võistlused viiakse läbi vastavalt EJL 2013. a.
võistlusreglemendile ning UCI määrustele. Meistrivõistlused toimuvad 16. ja 17.
augustil 2013. a. Tartumaa teedel.
2. Osavõtjad
2.1.
Osaleda võivad kõik M/N12, M/N14, M/N16, MJ/NJ, MU,ME/NE, Sport ja
Seenior 1-7 vanuseklasside jalgratturid, kes omavad EJL-i litsentsi.
2.2.
Meeskonnasõidus
osalevad
4-liikmelised
klubide
võistkonnad.
Meeskonnasõidus tohib võistkonna koosseisus asendada vanema vanuseklassi
võistlejat noorema vanuseklassi litsentsi omav võistleja, kusjuures EJL
reitingupunkte arvestatakse võistkonnale sellisel juhul vanema vanuseklassi
alusel. ME vanuseklassi arvestuses osaleva meeskonna koosseisus võivad
startida ka Sport kuni Seenior 3 vanuseklasside jalgratturid.
2.3.
Nende vanuseklasside sportlased, kellel oma vanuseklassi starte
võistluste ajakavas pole või kes ei saa kokku ühest klubist 4 võistlejat
võistkonnasõiduks, saavad võistelda koos vanemate vanuseklassidega vastavalt
EJL 2013. a. võistlusreglemendis toodud tingimustele.
2.4.
Ülekannete piiranguid rakendatakse vastavalt EJL reglemendile. Kui
noorema vanuseklassi võistleja asendab võistkonnas vanema vanuseklassi
võistlejat, siis kehtivad talle selle vanuseklassi piirangud, millise vanuseklassi
võistkonnas ta osaleb.
3. EJL reiting
3.1.
EJL reitingusse annavad Tartu lahtised MV meeskonnasõidus punkte
vastavalt EJL 1. kategooria võistluste reitinguarvestusele.
3.2.
EJL reitingusse annavad Tartu lahtised MV grupisõidus punkte vastavalt
EJL 2. kategooria võistluste reitinguarvestusele.
3.3.
Juhul kui grupisõidus osalevad ühes stardis mitme võistlusklassi ratturid,
antakse punkte ainult absoluutarvestuse alusel selle stardi aluseks oleva
võistlusklassi reitingusse.
3.4.
Tartu lahtised MV annavad EJL reitingutabelisse punkte juhul kui ME,
MU, MJ või M16 vanuseklassi stardis osalevad vähemalt viis klubi ja naiste ning
seenioride võistlusklassides vähemalt kaks klubi.
4. Võistluskeskus

4.1.
Võistluskeskus asub meeskonnasõidu võistluse ajal (16.08.2013)
Kõrveküla keskuses ja on avatud 12.00–21.00.
4.2.
Võistluskeskus asub grupisõidu võistluste päeval (17.08.2013)
Kõrvekülas, Tartu Vallavalitsuse parklas (Haava tn 6) ning on avatud kella
09.00–18.00.
4.3.
Litsentsi omavad võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid
kätte 16.08. kl 12.00-13.30 ja 17.08. kl 09.00–10.30.
4.4.
Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse vastavalt UCI määruste
§1.2.087 kohtunike kogu liikmete osavõtul 16.08. kl 14.30 ja 17.08. kl 11.00
võistluskeskuses.
5. Registreerimine:
5.1.
Eelregistreerimine toimub elektrooniliselt EJL kodulehe või e-posti
ejl@ejl.ee kaudu. Eelregistreerimine lõpeb kolm tööpäeva enne võistluse algust
13. augustil kell 17.00. Litsentside kontroll toimub vastavalt eelregistreerimisel
esitatud andmetele.
5.2.
Stardimaksud mõlemal päeval:
N/M12, N/M14
3 EUR
N/M16
5 EUR
NJ/MJ, MU, NE/ME, Seeniorid 1-7, Sport 10 EUR
Stardimaksude tasumine ja numbrite väljastamine toimub võistluskeskuses.
6. Programm
6.1.
16. augustil 2013 a. meeskonnasõit.
Meeskonnasõidu startide ajakava sõltub erinevates vanuseklassides osavõtvate
meeskondade/naiskondade arvust. Võistluste juhendis on toodud orienteeruv
ajakava. Võistkondade täpsed stardiajad teatatakse esindajate koosolekul.

6.2.

Kell 16.00

M/N14
N16

20 km
20km

Kell 16.30

M16
NJ/NE
Seenior 3 – 7

30 km
30 km
30 km

Kell 17.00

MJ
50 km
MU
50 km
ME
50 km
Sport ja Seenior 1-2 50 km

17. augustil 2013 a. grupisõit Vasula ringil.

Kell 12.00
M14*
1 ring
23 km
Kell 13.00
M16**
2 ringi
46 km
Kell 15.00
ME***
4 ringi
92 km
*) M14 stardis saavad osaleda ka M/N12 ja N14 vanusegrupi võistlejad.
**) M16 stardis saavad osaleda ka N16, NJ ja Sen 3-7 vanuseklassi võistlejad.
***) ME stardis saavad osaleda ka MJ, MU, NE, Sport ja Seenior 1-2 vanusegrupi
võistlejad.
7. Auhinnad

7.1.
Meeskonnasõidu autasustamised toimuvad 16. augustil 2013 a. kell
20.30 võistluskeskuses. Grupisõitude võitjate autasustamised toimuvad 15
minutit peale vastava vanuseklassi võitja finišit võistluskeskuses.
7.2.
Tartu linna meistrimedaliga ja diplomiga autasustatakse grupisõidus ME
ja NE ning NJ ja MJ vanuseklassi kolme paremat võistlejat, kui antud
vanuseklassis lõpetas võistluse ja sai koha lõpuprotokollis vähemalt 5 võistlejat.
7.3.
Meeskonnasõidus autasustatakse Tartu linna meistrimedali ja diplomiga
ME ja NE ning NJ ja MJ vanuseklassi kolme paremat võistkonda, kui antud
vanuseklassis lõpetas võistluse ja sai koha lõpuprotokollis vähemalt 3
võistkonda.
7.4.
Vanuseklasside N/M12, N/M14, N/M16, MU, Seenior 1-7 ning Sport
klassi grupisõidu 3 parimat individuaalselt ja meeskonnasõidu kolme parimat
meeskonda autasustatakse diplomi ja medaliga.
8. Piirangud
8.1.
Vastavad EJL 2013. a reglemendile on Tartu lahtistel meistrivõistlustel
N/M14 ja N/M16 klassi võistlejatel keelatud meeskonnasõidus kasutada
eraldistardi
erivarustust:
temposõidurattad;
spetsiaalsed
juhtrauad;
aerodünaamilised kiivrid; ketasrattad; jooksud veljekõrgusega enam kui 80 mm ja
millel on vähem kui 16 kodarat, välja arvatud juhul kui N16/M16 vanuseklassi
võistleja asendab vastavalt NJ/MJ võistlejat.
8.2.
M/N14 kuni MJ/NJ vanuseklassi võistlejatele rakendatakse ülekannete
piiranguid vastavalt EJL 2013. aasta võistlusreglemendile, välja arvatud juhul kui
nad asendavad vanemat võistlejat vastavalt N16, M16, NJ, MJ, NE või ME
vanuseklassis.
8.3.
Meeskonnasõidus peavad kõikides stardigruppides kasutatavad rattad
enne starti läbima tehnilise kontrolli ja nad peavad vastama UCI määruse
artiklitele 1.3.001 kuni 1.3.034.
9. Muud
9.1.
Tartu lahtistel meistrivõistlustel jalgratturite maanteesõidus on
elektrooniline ajavõtt ja fotofiniš.
9.2.
Meeskonnasõitudes on ajalimiidiks 20% ja grupisõitudes 10%. Iga
võistleja, kes lõpetab suurema kaotusega võitja ajast, ei saa tulemust
lõpuprotokolli.
9.3.
Võistluse informatsiooni edastatakse grupisõidu toimumise ajal
raadiosaatjate sagedusel 16.
9.4.
Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL
reglemendile.
9.5.
Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse
korraldajate märguannetest.
9.6.
Võistluste turvalisuse tagamise eest on vastutav võistluste peakorraldaja
Jaan Veeranna.
10. Info
Võistluse peakohtunik: Raimo Ronimois tel. 5045168
Peasekretär: Mari Paal tel. 5294040
Võistluse peakorraldaja: Jaan Veeranna tel. 5012539, e-posti: fotokeskus@hot.ee
Tulemused avaldatakse EJL kodulehel www.ejl.ee ja Tartu SK Velo kodulehel
www.veloklubi.ee

