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Eesti Rahva Velotuur
Üldjuhend
1. Võistlus ja eesmärk
1.1 Eesti Rahva Velotuur (ERV) on üle-eestiline maanteejalgratturite võistlussari, mis viiakse
läbi velotuuri/mitmepäevasõidu põhimõttel (põhidistantsil).
1.2 ERV etapid viiakse läbi vastavalt ERV juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL)
võistlusmäärustele ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusreglemendile.
1.3 Võistlussari on registreeritud EJL võistluskalendris 3. kategooria võistlusena ja koosneb
proloogist ja 5 etapist kogupikkusega 400 km, mis peetakse ajavahemikul 19.aprill – 21.
juuni 2014.a. ERV III Etapp Audi Saaremaa GP (põhidistants) peetakse 2. Kategooria
võistlusena, kus startida saavad ainult Eesti Jalgratturite Liidu litsentsi omavad sõitjad.
1.4 ERV eesmärgiks on pakkuda võimalust osaleda kõigil tegev- ja harrastussportlastel
Eestist ning lähivälismaalt velotuuril, mis toimub 2014. aastal erinevates Eestimaa paikades.
2. Võistlussarja kalender, vanuseklassid ja distantsid
Jrk.
1.
2.
3.
4.
5.

Võistluse nimetus
Karksi Nuia Rattaralli (Karksi Nuia)
Karksi-Nuia Rattaralli (Karksi Nuia)
Püha Loomaaia Rattaralli (Pärnu)
Audi Saaremaa GP Ü. Arge
rändkarikale (Kuressaare)
Vändra Rattaralli (Vändra)
Valgete Teede Rattaralli (Sangaste)

2.1 Etappide stardiajad,
võistlusjuhendis eraldi.

stardipaigad

ja

Toimumise aeg
19.04.2014
19.04.2014
27.04.2014
18.05.2014

Distants (põhi/lühike)
Proloog 2,8 km (põhi)
55/55 km
68/47 km
80/36 km

14.06.2014
21.06.2014

102/35 km
94/48 km

võistluskeskused

märgitakse

iga

etapi

2.2 Lühikese distantsi stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avaldatakse iga
etapi juhendis, ERV reklaammaterjalides ja veebiaadressil: www.rahvavelotuur.ee.
2.3 ERV igal etapil võisteldakse põhi- ja lühikesel distantsil.
2.4 ERV I Etapil Karksi Nuia Rattaralli toimub põhidistantsil osalejatele proloog, millel
osalevad ainult põhidistantsile registreerunud võistlejad. Lühikese distantsi startijad proloogil
ei osale.
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2.5 Põhidistantsi pikkus on orienteeruvalt 55-95km ning osaleda on lubatud järgmistes
vanuseklassides:
M Põhiklass (1975-1995)
N Põhiklass (1975-1995)
M/NJ (1996-1997)
M16 (1998-1999)
N/MSen2 (1965-1974)
N/MSen3 (1960-1964)
N/MSen4 (1955-1959)
EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavad sportlased ning aastal
1999 kuni 1954 sündinud harrastusratturid saavad osaleda vastavates vanuseklassides.
2.6 Lühikese distantsi pikkus on orienteeruvalt 20-55km ning osaleda on lubatud aastal
2000 ja varem sündinud sportlastel ning harrastusratturitel.
2.7 Lühikese distantsi võistlus peetakse ühepäevasõidu põhimõttel, kus igal etapil
selgitatakse välja üldarvestuse kolm parimat. ERV üldkokkuvõttes (kõik etapid kokku) ei
peeta arvestust paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.
3. Registreerimine ja stardimaksud
3.1 Stardimaksud ja registreerimise tähtajad:

Eelregistreerimise viimane päev
Velotuur
(kõik etapid)

1.
2.
3.
4.
5.

I voor/
kuupäev

II voor/
kuupäev

Hind põhidistantsil
täiskasvanutele
90 €
19 €
22 €
Hind põhidistantsil noortele
(1995-1998.a.)
50 €
12 €
12 €
Hind lühikesel distantsil (ei
kuulu ERV arvestusse)
50 €
10 €
12 €
Kogu velotuurile (kõik etapid)
individuaalne ja
võistkondade registreerimine 09.04.2014
Karksi-Nuia Rattaralli
09.04.2014 16.04.2014
Püha Loomaia Rattaralli
16.04.2014 23.04.2014
Audi Saaremaa GP
7.05.2014 14.05.2014
Vändra Rattaralli
4.06.2014 11.06.2014
Valgete Teede Rattaralli
11.06.2014 18.06.2014

Registreerimine
võistluspäeval
stardipaigas
III voor/
kuupäev

40 €
25 €
20 €

19.04.2014
27.04.2014
18.05.2014
14.06.2014
21.06.2014

3.2 Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal)
toimub ainult internetis sarja veebilehel www.rahvavelotuur.ee
3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumber (põhidistantsil kogu
velotuuriks ja lühikesel distantsil üheks etapiks), ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud
stardinumbri puhul), tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.
3.4 Registreerimine velotuurile ning I ja II voor lõpevad punkti 3.1 tabelis toodud
kuupäevadel kell 24:00.
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3.5 Võistluspäeval lõppeb võistlejate registreerimine 1,5 tundi enne starti. Stardipaigas on
võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.
3.6 Registreerimine velotuurile või üksikutele etappidele toimub ühekordse ettemaksena.
3.7 Võistkondadel on võimalik registreeruda kogu velotuurile ja ka üksikutele etappidele
esitades võistluse projektijuhile registreerumisvorm võistkonna nimetuse (nt. SK Saaremaa
Viiking) ja võistlejate nimedega hiljemalt 9.04.2014.
3.8 Võistleja loetakse
arveldusarvele.

registreerunuks

3.9
Esialgne
stardinimekiri
www.rahvavelotuur.ee

pärast

avaldatakse

stardimaksu

laekumist

võistluseelsel

reedel

korraldaja
internetis

3.10 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.
3.11 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe
ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija
arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.
3.12 ERV etapi ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel
osavõtumaksu ei tagastata.
3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.
4. Võistlejate stardinumbrid ja paigutamine stardigruppidesse
4.1 Võistlejate stardinumbrid väljastatakse esimesel võistluspäeval stardipaigas ning samad
numbrid kehtivad kõikidel Eesti Rahva Velotuuri etappidel.
4.2 Põhidistantsil võistlejatele väljastatakse stardinumbrite komplekt, mis kehtib kõikidel ERV
etappidel ning sisaldub stardimaksus. Lühikesel distantsil antakse võistlejale iga etapi
stardipaigas uus stardinumbrite komplekt.
4.3 Stardinumbri kaotsi minekul on võistlejal võimalus soetada uus stardinumbrite komplekt
maksumusega 5 eurot.
4.4 Võistlejatel on ERV stardinumbrite kasutamine kohustuslik.
4.5 Stardinumbrite paigutus ERV etappidel on fikseeritud iga etapi juhendis eraldi.
4.6 Proloogiks, mis sõidetakse eraldistardist koostab stardinimekirja ja startimise ajakava
korraldaja (avaldatakse võistlusele eelneval reedel koos stardinimekirjadega). Võistlejad
stardivad 30 sek. vahedega loositud järjekorras.
4.7 Ühisstardiga sõidetavatel etappidel paigutatakse võistlejad stardikoridoridesse järgnevalt
(nii põhi- kui lühikesel distantsil):
I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja
litsentsi omavad sportlased;
II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda
registreerumisel vormikohaselt märkinud.
4.8 Stardikoridoridesse pääseb 15 minutit enne starti.
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5. Tulemuste arvestamine ja ajalimiidid
5.1 Velotuuril (põhidistantsil) peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku
üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Ühtlasi selgitatakse välja parimad järgmistes
kategooriates:
- Meeste üldliider
- Naiste üldliider
- Aktiivseim rattur
- Parim noorrattur (sündinud 1996 -1999 / MJ ja M16)
5.2 Individuaalne üldparemusjärjestus selgitatakse põhidistantside etapi finišiaegade
summeerimisel.
5.3 Vähem, kui 4-l etapil osalejat ei lisata velotuuri üldarvestuse lõpuprotokolli.
5.4 Üksikutel etappidel osavõtt on lubatud ja nendel saab osaleja pretendeerida etapivõidu
ja etapil jagatavate aktiivseima ratturi punktidele.
5.5 Etappide põhidistantsi vahefinišites jagatakse kolmele esimesele võistlejale
preemiasekundeid vastavalt 3, 2 ja 1 sekundit. Vahefinišis saadud preemiasekundid
arvestatakse võistleja finišiajast maha ainult juhul, kui võistleja etapil finišeerib. Põhidistantsi
lõpufinišis antakse neljale esimesele võistlejale preemiasekundeid vastavalt 10, 6, 4 ja 2
sekundit (v.a. proloog). Erandiks on ERV I Etapp, kus lõpufinišis antakse neljale esimesele
võistlejale preemiasekundeid vastavalt 6, 4, 2 ja 1 sekundit. Preemiasekundid lahutatakse
maha etapi finišiajast.
5.6 Meeste üldliider
5.6.1 Velotuuri individuaalse üldjärjestuse väljaselgitamisel peetakse arvestust
etappide summeeritud finišiaegade põhjal, millest on maha arvestatud vahe- ja
lõpufinišite preemiasekundid. ERV võitja selgub proloogi ja iga etapi finišiaegade
summeerimisel.
5.6.2 Meeste üldliider kannab KOLLAST särki.
5.6.3 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.015 rakendatakse võrdse aja korral üldliidri
arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub
parim:
a) Sekundimurdosad proloogil;
b) Iga etapi summeeritud kohad;
c) Koht viimasel etapil.
5.7 Naiste üldliider
5.7.1 Velotuuri individuaalse üldjärjestuse väljaselgitamisel peetakse arvestust
etappide summeeritud finišiaegade põhjal, millest on maha arvestatud vahe- ja
lõpufinišite preemiasekundid. ERV üldliider selgub proloogi ja iga etapi finišiaegade
summeerimisel.
5.7.2 Naiste üldliider kannab ROOSAT särki.
5.7.3 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.015 rakendatakse võrdse aja korral üldliidri
arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub
parim:
a) Sekundimurdosad proloogil;
b) Iga etapi summeeritud kohad;
c) Koht viimasel etapil.
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5.8 Aktiivseim rattur
5.8.1 Punktiarvestust peetakse vahefinišites ja viiel etapil teenitud punktide
summeerimise teel.
5.8.2 Punkte antakse igas vahefinišis neljale esimesele võistlejale vastavalt 5, 3, 2 ja
1 punkt. (v.a. ERV viimasel etapil Valgete Teede Rattarallili, kus I vahefinišis neljale
esimesele võistlejale antavad punktid kahekordistatakse vastavalt 10, 6, 4 ja 2
punkti). Vahefinišis saadud punktid lähevad kirja aktiivseima ratturi arvestuses ainult
juhul, kui võistleja finišeerib etapil.
5.8.3 Iga etapi finišis antakse punkte esimesele kümnele võistlejale vastavalt 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkt.
5.8.4 Aktiivseim rattur kannab PUNAST särki.
5.8.5 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral
aktiivseima sõitja arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid
eristamisaluseid kuni selgub parim:
a) Etapivõitude arv;
b) Vahefiniši võitude arv;
c) Koht üldises paremusjärjestus aja järgi.
5.8.6 Et saada auhindu üldises lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema
läbinud võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees (vastavalt punktidele 5.10 –
5.12) ja läbima vähemalt 4 etappi.
5.9 Parim noorrattur
5.9.1 Noorratturite paremusjärjestus selgitatakse võistlejate vahel, kes on sündinud
aastal 1996 kuni 1999 (MJ ja M16).
5.9.2 Noorratturite paremusjärjestuse liider kannab VALGET särki.
5.9.3 Et saada auhindu üldises lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema
läbinud võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees (vastavalt punktidele 5.10 –
5.12) ja läbima vähemalt 4 etappi.
5.10 Velotuuri võistkondlik paremusjärjestus
5.10.1 Võistkonnas olevate ratturite arv on piiratud 9 sportlasega ning arvesse läheb
3 parema ratturi tulemus igal etapil. Kõikidel võistkonna liikmetel on kohustuslik
omada esindatava võistkonna/klubi kehtivat EJL võistleja litsentsi.
5.10.2 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.016 arvutatakse iga etapi võistkondlik
paremusjärjestus 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.
5.10.3 Võistkondlik lõplik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil
võistkonna kolme parima võistleja aegade summeerimise teel (arvesse lähevad ainult
ajalimiidi sees finišeerivad võistlejad).
5.10.4 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.
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c) Juhul kui võrdsus veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima
võistleja koha alusel individuaalses üldparemusjärjestuses.
5.10.5 Võistkond, kellel on osalema jäänud igal üksikul etapil alla kolme võistleja,
eemaldatakse võistkondlikust üldparemusjärjestusest.
5.11 Velotuuri kõikidel etappidel on ajalimiidiks võitja aeg + 25% (v.a. proloog, kus ajaliimiiti
ei kehti).
5.12 Etapil ajalimiidi ületajale, kes lõpetab sõidu, märgitakse ajaks võitja aeg + 25%.
5.13 Velotuuri individuaalses lõpuprotokollis saavad koha kõik võistlejad, kes on osalenud
vähemalt neljal ERV etapil. Vähem kui 6 etapil (5 etappi + proloog) osalejate ajaks
märgitakse mitteosalenud etapil arvestuslik aeg, mis on etapi võitja aeg + 25% + 5 minutit.
6. Autasustamine ja tulemuste avaldamine
6.1 Iga etapi lõpus toimub ametlik autasustamine (v.a. proloog, kus autasustatakse parimaid
kategooriate liidrisärkidega), millest on kohustatud osa võtma põhidistantsi üldarvestuse
kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat ja vanuseklasside (vastavalt
punktile 6.4) kolm parimat ja lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat.
6.2 Iga etapi ametliku autasustamise toimumise koht ja aeg fikseeritakse iga etapi
võistlusjuhendis.
6.3 Etapi põhidistantsil autasustatakse üldarvestuse parimaid alljärgnevalt:
Üldarvestuse
koht
I koht
II koht
III koht
IV koht
V koht
VI koht
KOKKU:

Summa
150 €
100 €
75 €
50 €
40 €
30 €
445 €

Naiste
arvestuse koht
I koht
II koht
III koht
KOKKU:

Summa

Vanuseklassid Auhind

100 €
75 €
50 €
225 €

I koht
II koht
III koht

Karikas
Karikas
Karikas

6.4 Etapil (ainult põhidistantsil) autasustatakse ka vanuseklasside M16, M/NJ, Sen2, Sen3 ja
Sen4 kolme (3) parimat.
6.5 Etapi lühikesel distantsil autasustatakse üldarvestuse parimaid alljärgnevalt:
Üldarvestuse
koht
I koht
II koht
III koht

Auhind
Karikas
Karikas
Karikas

6.6 Velotuuri üldkokkuvõttes (põhidistantsil kuue etapi kokkuvõttes) autasustatakse parimaid
alljärgnevalt:
Üldarvestuse koht

Summa

I koht
II koht
III koht

300€, üldvõitja särk
200€
150€

Naiste arvestuse
koht
I koht
II koht
III koht

Summa
200€
150€
100€
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IV koht
V koht
VI koht
VII koht
VIII koht
IX koht
X koht
Aktiivsem rattur
Parim noorrattur
Parim võistkond
KOKKU:

100€
80€
60€
50€
40€
30€
20€
Aktiivseima ratturi särk ja auhind
Parima noorratturi särk ja auhind
5 tasuta pääset 2014 ERV’le
1030€, liidrisärgid ja auhinnad

KOKKU:

450€

6.7 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.
6.8 Punktides 6.3 ja 6.6 nimetatud summadest peetakse kinni Eesti Vabariigis kehtiv
tulumaks (21% auhinnasummast).
6.9 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning
järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.ee.
6.10 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.ee hiljemalt 7
päeva pärast etapi toimumist.
7. Olulised reeglid
7.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi
võistlusrattaid. Lühikesel distantsil on jalgratta klass vaba.
7.2 Eraldistardi varustuse (juhtraud, ketasjooksud, eraldistardikiiver) kasutamine on
keelatud.
7.3 Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
7.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
7.5 Tulemuse kirja saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
7.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
7.7 Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik.
7.8 Tehnilise rikke või ratta vahetuse vajadusel võib võistleja saada abi oma võistkonna
saateautost, neutraalselt tehniliselt abilt või lõpubussist.
7.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete
juhiste täitmine on kohustuslik.
7.10 M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud
ülekandeid.
7.11 Muude võistluste või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.
7.12 Punktides 7.1 – 7.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
7.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod.
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7.14 Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi
juhiluba. Juhiloa olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti
ei lubata.
8. Vastutus
8.1 Registreerumisel kinnitab osavõtja, et on tutvunud ERV üldjuhendi ja iga etapi
võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.
8.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning
osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.
8.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate
suhtes.
8.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja
vastutusel.
9. Protestid ja karistused
9.1 Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada kirjalikult
peakohtunikule alljärgnevalt:
9.1.1 esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast võitja lõpetamist.
9.1.2 kõigi teiste ERV võistlejate osas enne finiši sulgemist.
9.2 Protesti esitamise tasu on 50 eurot, mis tasutakse peakohtunikule sularahas ning
tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
9.3 Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
9.4 Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.
9.5 Kehtivat võistleja litsentsi omavate võistlejate puhul kohaldatakse karistusi vastavalt UCI
määrustele.
9.6 Etapil kohtunike poolt määratud trahvid tuleb tasuda enne järgmise etapi algust EJL
pangakontole. Trahvi mitte tasumisel võistlejat järgmise etapi starti ei lubata.
10. Tehniline abi ja võistkonna esindaja
10.1 Tehnilist abi saateautodest on lubatud etappidel osutada ainult punkt 3.1 II vooru
kuupäevadeks registreerunud kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku saateautojuhi või
manageri litsentsi omavad võistkonna esindajad. Informatsioon võistkonna esindaja kohta
tuleb esitada e-maili teel punktis 11 toodud etapi korraldaja e-posti aadressile.
10.2 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat
saateautojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav
võistkonna esindaja, kes on eelnevalt registreeritud vastavalt käesoleva juhendi punktile
10.1.
10.3 Proloogil on kogu raja ulatuses lubatud tehnilist abi osutada ainult punkt 3.1 II vooru
kuupäevadeks registreerunud kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku saateautojuhi või
manageri litsentsi omavatel võistkonna esindajajatel. Saateautosid rajale ei lubata.
10.4 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud töötava kollase
vilkuriga ja võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.
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10.5 Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel XXX.
Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt punktile 10.1) on võimalus
raadiosaatjat korraldajalt rentida.
10.6 Tehnilise abi autod järjestatakse etapil individuaalse paremusjärjestuse alusel.
10.7 Võistkonna esindaja kohustused:
10.7.1 Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku
teabe edastamine.
10.7.2 Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.
10.7.3 Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või
toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.
10.7.4 Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu.
10.7.5 Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne
kohaletoomine tseremooniatele.

11. Etappide korraldajad ja muud tähtsad kontaktid
Etapp
Karksi-Nuia Rattaralli

Korraldaja
Kristian Randver

Telefon
+372 5106630

E-post
kristian.randver@rimibaltic.com

Püha Loomaaia Rattaralli
Audi GP
Vändra Rattaralli
Valgete Teede Rattaralli

Peeter Strikholm
Riho Räim
Kristen Kivistik
Indrek Kelk

+372 53409409
+372 5117206
+372 59045001
+372 5163260

klubi@pyhaloomaaed.ee
riho@bivarix.ee
kristenkivistik@gmail.com
indrek@tartumaraton.ee

11.1 Iga võistluse korraldaja koostab oma etapi kohta eraldi juhendi ja ajakava.
ERV projektijuht:

ERV meedia- ja veebijuht:

Kristian Randver
e-mail: kristian.randver@rimibaltic.com
tel.: +372 5106630
Kristen Kivistik
e-mail: kristenkivistik@gmail.com
tel.: +372 59045001
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